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Varsel om stans på grunn av manglende driftskonsesjon Furukollen Støren prestegård i Midtre Gauldal kommune.
Tiltakshaver: Winsnes Maskin og Transport AS
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
tidligere kontakt i saken, senest telefonsamtale 6. juni 2017.

TELEFON + 47 73 90 46 00

I telefonsamtale mellom Winsnes Maskin & Transport AS v/Arne Winsnes og DMF
v/Maria Lauritzen den 6. juni 2017, opplyste Winsnes at det nå pågår utarbeidelse av
reguleringsplan i samarbeid med et sandtak i området. Denne vil legge grunnlag for
endret drift i Furukollen pukkverk, og søknad om driftskonsesjon med tilhørende
driftsplan vil utarbeides i sammenheng med dette. Winsnes anslo at det ville ta fire
måneder før utkast til driftsplan kunne foreligge, og tidspunkt for vedtatt
reguleringsplan ble anslått til årsskiftet 2017/2018. DMF minner i denne forbindelsen
om at manglende reguleringsplan ikke er til hinder for at det søkes driftskonsesjon
etter mineralloven for uttaket, jf. også brev fra DMF 31. mars 2017 hvor dette
påpekes.
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DMF har tidligere varslet tiltakshaver om konsesjonskravet etter mineralloven og
varslet om kravet til å søke driftskonsesjon allerede i 2015, hvorpå tiltakshaver ba om
fristutsettelse for å sende inn søknad om driftskonsesjon til 9. oktober 2015. DMF
mottok ingen søknad om driftskonsesjon som forespeilet fra tiltakshaver. Året etter,
den 30. august 2016, fikk DMF informasjon om at arbeid med driftsplan var igangsatt.
Dette er nå snart ett år siden, og det varsles altså fremdeles at arbeidet er på gang. I og
med at kommunen stanset uttaket 25. august 2016, informerte DMF i e-post av 6.
september 2016 om at vi ville avvente inngivelse av driftsplan. DMF forventer at det i
en eventuell tilbakemelding fra tiltakshaver på dette varselet om stans, enten sendes
inn en fullstendig søknad om driftskonsesjon etter mineralloven eller tydelig angis
status, prosess og absolutt siste frist for når slik søknad vil være oss i hende. DMF
presiserer samtidig at slik søknad eller angivelse av status ikke innebærer at en
eventuell drift i uttaket før tildeling av konsesjon vil være lovlig iht. mineralloven.
DMF kan i medhold av mineralloven § 62 gi pålegg om å rette eller stanse forhold som
er i strid med bestemmelser eller vedtak gitt i eller i medhold av loven.

Følgende forhold vurderes å være i strid med mineralloven:

Winsnes Maskin og Transport AS har ikke nødvendig driftskonsesjon for uttak av
mineralske forekomster i Midtre Gauldal kommune, noe som vurderes å være et brudd
på mineralloven § 43. I henhold til mineralloven § 43 skal samlet uttak av
mineralforekomster på mer enn 10 000 m3 masse, samt alt uttak av naturstein (heller,
murestein mm), ha en driftskonsesjon fra DMF.
DMF vurderer derfor å utstede følgende pålegg:
Winsnes Maskin og Transport AS skal stanse alt uttak av mineralske forekomster i
Furukollen Støren Prestegård i Midtre Gauldal kommune med umiddelbar virkning.
DMF ber om tilbakemelding på dette varsel innen mandag 2. oktober 2017.
DMF gjør oppmerksomt på at dette varsel ikke er til hinder for at det kan søkes om
driftskonsesjon.
En part har rett til innsyn i sakens dokumenter med de begrensninger som følger av
forvaltningsloven §§ 18a til 19.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.
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