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1.

Tildeling av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 12. juni 2014 fra Veidekke Industri AS med
organisasjonsnummer 913 536 770. Veidekke Industri AS med organisasjonsnummer
913 536 770, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette
driftskonsesjon etter mineralloven § 43.
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Åndalen pukkverk
på del av eiendommene 45/1, 45/8, 45/30 og 46/1 i Gjøvik kommune.
Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 200 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.
Området er i henhold til reguleringsplan av 14.06.2018 med plan-ID 05020387 og navn
«Åndalen pukkverk» regulert til steinbrudd og masseuttak.
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen
lovgivning.

2.

Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:
2.1. Driftsplan
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.
Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på
forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF
finner det nødvendig.
2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 2 000 000, som beskrevet i
vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak
etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.
Den økonomiske sikkerheten skal stilles med konserngaranti, ved at Tiltakshaverens
morselskap Veidekke ASA, stiller påkravsgaranti for et beløp stort NOK 2 000 000 som
beskrevet i punkt 5.11.
Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal Tiltakshaveren ha:
(i)
Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 2.
(ii)
Fremlagt en påkravsgaranti fra morselskap som DMF anser tilfredsstillende ,
vedlegg 3.
2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
2.4 Øvrige vilkår
Konsesjonsområdets grenser skal settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett
synlig gjennom hele driftsperioden.

3.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Åndalen Pukkverk. Godkjent versjon av driftsplanen
er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4.

Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningsl ovens § 17, hos
høringsinstanser adresseliste til dette vedtaksbrevet.
Høringsperioden var fra 6. oktober 2017 til 3. november 2017.
DMF har mottatt høringsinnspill fra Statnett SF, Gerd Helena Hagen, Birgith Lereng
Lium, Gjøvik kommune og Fylkesmannen i Oppland.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Statnett SF
Gjengivelse av vesentlige deler av Statnett SF sin høringsuttalelse:
«Statnetts rettigheter i planområdet – merknader
Av driftskonsesjonen fremgår det at uttaket deles inn i to etapper. Området
for etappe 1 er lokalisert der Statnett har sin transmisjonsnettsledning. Det
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fremgår videre av utkastet til driftskonsesjonen at det er planlagt
ferdigvarelager under transmisjonsnettledningen.
Statnett eier og drifter 300 kV-ledningen Ulven – Fåberg som går gjennom
planområdet, men vi kan ikke se at denne er omtalt i utkast til
driftskonsesjonen. Statnett har konsesjon til å eie og drifte ledningen og har
ervervet rettigheter til dette gjennom ekspropriasjonsskjønn og minnelige
avtaler med berørte grunneiere. Dette innebærer også nødvendig uhindret
adkomst til ledningstrase og mastepunkt for drift og vedlikehold samt at det er
ett byggeforbudsbelte til ledningen som strekker seg 30 meter ut fra senter av
ledningen. Dette innebærer et byggeforbudsbelte på til sammen 60 meter.
Dette byggeforbudsbelte på 60 meter er også lagt inn i reguleringsplanen som
er til behandling hos Gjøvik kommune.
Statnett gjør oppmerksom på at alle endringer/tiltak i grunn/terreng innenfor
byggeforbudsbeltet/hensynssonene skal godkjennes av Statnett som
ledningseier. Dette følger av konsesjonen og skjønnsforutsetninger knyttet til
erverv av rettigheter til ledningen, og det har med sikkerheten til ledningen å
gjøre knyttet opp mot blant annet horisontale/vertikale avstandskrav som
følger av forskrift til Elektriske forsyningsanlegg (FEF). Vi bemerker at det ikke
er tillatt å plassere knuseverk i byggeforbudsbeltet under kraftledningene.
Med grovmålinger i kart ut fra utkast til driftskonsesjon med vedlegg
planlegger tiltakshaver å ta ut masser helt inn til 10 - 15 meter i forhold til vårt
mastepunkt sør for planområdet. Statnett bemerker at tiltakshaver må stille
med mannskap med sprengingskompetanse, og at sprenging må gjennomføres
med heldekkende matter. Tiltakshaver må overvåke fundamentene med
rystelsesmåler og grenseverdiene må ikke overstige 30 mm/sek, og dekke
kostnadene til dette. Resultatene må dokumenteres og kunne kontrolleres.
Sprenging- og anleggsarbeidene må ikke påføre skader på line, armatur og
master. Statnett har tidligere hatt skade på liner som følge av driften i dette
steinbruddet, og det må derfor utarbeides en ROS-analyse hvor kraftledningen
er med som ett spesifikt tema slik at vår ledning og driftssikkerheten må
ivaretas.
Når det gjelder gjerder så må ikke disse etableres slik at adkomsten til ledning
og mastepunkt vanskeliggjøres. Utførelsen av gjerder må gjøres i samråd med
Statnett av hensyn til adkomst og induksjon mellom ledninger og gjerder mv.
Vi ber om å bli kontaktet av tiltakshaver 8 uker før anleggsstart slik at befaring
kan gjennomføres slik at rettighetene som Statnett har kan ivaretas, sammen
med sikkerheten til ledningen og de som skal jobbe på plassen. Det vil være
nødvendig å inngå avtale mellom Statnett og entreprenøren som skal utføre
arbeid på stedet. Vi gjør ellers oppmerksom på at Statnett etter nærmere
vurdering skal være til stedet ved anleggsarbeider/sprengningsarbeider, og at
tiltakshaver må dekke kostnadene til dette.
Vi ber om at merknadene over innarbeides i driftskonsesjonens punkt 6 hensyn
til natur og omgivelser med ett nytt punkt om kraftledninger.
Anleggsarbeid nær spenningsatt anlegg – 30 meters varslingsavstand
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I tillegg til byggeforbudsbeltet er en varslingsavstand på 30 meter det fra
ytterste fase på ledningen. Statnett som ledningseier skal derfor kontaktes når
det er planlagt arbeid med anleggsmaskiner i en horisontal avstand nærmere
enn 30 meter fra ledningstraseen. Det samme gjelder dersom det skal
gjennomføres sprengningsarbeider eller gravearbeider mv som kan gi risiko for
å påføre overføringsanlegget skade eller gi skade på tiltakshaver eller utstyr. Vi
viser ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside
http://www.statnett.no/Samfunnsoppdrag/Sikkerhet/Arbeid-vedhoyspentanlegg/ samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg"
http://www.sfenett.no/PageFiles/420/Anleggsmaskiner%20og%20elektriske%
20anlegg.pdf
Vi ber om at den sistnevnte publikasjonen følger saken om driftskonsesjon
videre da denne illustrerer grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger som
er spenningssatt.
Oppsummering
Statnett ber om at et eget punkt om kraftledning innarbeides i
driftskonsesjonen punkt 6 hensyn til natur og omgivelser.
Vi ber også om å bli kontaktet av tiltakshaver minst 8 uker før anleggsstart i
henhold til ny driftskonsesjon slik at befaring kan gjennomføres slik at
rettighetene som Statnett har i planområdet kan ivaretas, sammen
sikkerheten til ledningen og de som skal jobbe på plassen. Det vil være
nødvendig å inngå avtale mellom Statnett og entreprenøren som skal utføre
arbeid på stedet. Kopi av dette brevet går til Gjøvik kommune som har
reguleringsplanen for Åndalen pukkverk under utarbeidelse. Statnett kan ikke
se å ha mottatt varsel om planoppstart, men ber om at kommunen knytter
bestemmelser til hensynssonen for høyspentledning med byggeforbud, samt
at alle tiltak innenfor byggeforbudssonen skal avklares med ledningseier. Vi
ber også om at høyspentledningen konkret reflekteres i en ROS-analyse
knyttet til regulerings- og konsekvensutredningen.»

DMFs kommentar
DMF tar uttalelsen til etterretning og har oversendt uttalelsen til
tiltakshaver. DMF forutsetter at tiltakshaver etterkommer de initiativ og tiltak Statnett
SF her skisserer. Når det gjelder Statnetts SFs behov for uhindret adkomst til ledninger
og mastepunkt i forbindelse med drift og vedlikehold så forutsetter DMF dialog mellom
Statnett SF og tiltakshaver hvor dette avklares.
Gerd Helena Hagen
Gjengivelse av Gerd Helena Hagen sitt høringsinnspill:
«Viser til brev datert 06.10.17 angående søknad om driftskonsesjon for
Åndalen pukkverk. Da det innebærer en del støy i forbindelse med uttak av
pukk og grus spesielt om sommeren er det ønskelig at undertegnede og
fremtidig eier Anne-Grete Hagen (vår datter) kan hente 2 traktorhengerlass
pukk evt. grus uten kostnad per år i Åndalen pukkverk i den tiden det søkes
konsesjon for. Vi har ellers ingen innvendinger mot søknaden.»
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DMFs kommentar
DMF tar uttalelsen til etterretning og viser til forurensningsforskriften kap.30 for
bestemmelser knyttet til støy. DMF forutsetter at tiltakshaver forholder seg til de
grenser som er satt der tilknyttet støymengde fra uttaket. DMF viser i tillegg til at
kommunen er forurensningsmyndighet på lokalt nivå, og at fylkeskommune og
fylkesmannen er forurensningsmyndighet på regionalt nivå, jf. forurensningsloven § 81.
I tillegg oppfordrer vi tiltakshaver om å se på mulighetene for ytterligere
støydempende tiltak for å i størst mulig grad skåne naboer i området. DMF vil videre
presisere at vederlag tilknyttet uttaket er av privatrettslig art og faller utenfor DMFs
myndighetsområde.
Birgith Lereng Lium
Gjengivelse av Birgith Lereng Lium sitt høringsinnspill:
«Det er svært mye bråk/støy og støv fra pukkverket. Det er ikke mulig å sitte
på verandaen på sørsiden av huset på sommeren når det knuses stein, da
dette medfører mye støv og ikke minst støy. Ved sprenging av fjell og ved
dårlig sprenging – mye blokk - går piggmaskinen fra kl 07:00 om morgenen til
19.00 på kvelden. Steinknuseren gjør ikke saken bedre. Pukkverket fikk
tydeligvis også innvilget utvidet arbeidstid + lørdag, da vil det si at det er ikke
mulig for oss og naboer å sitte ute etterarbeidstid eller på helg. Dette er
uholdbart.
Undertegnede installerte varmepumpe for å redusere støvmengde som kom
inn, men det fungerte ikke da vi har ventiler ellers i huset. Det legger seg fint
steinstøv i hele huset og over tid slites dette på overflater raskere enn vanlig.
Uteareal - verandaer og vegger på sørsiden må ofte spyles for å avverge
opphoping av steinstøv. På de dagene som vinden kommer fra sør, ser vi
støvskyene fra pukkverket kommer mot oss.
På vinteren når snøen ligger hvit og fin blir det grått lag på snøen som ligger på
jordet og opp mot huset. Ut ifra rapportene om mineralforekomstene i
pukkverket inneholder bergartene kvarts. Og kvarts er som kjent ikke veldig
helsefremmende å puste inn verken for folk eller dyr. Vi har dyr på beite og det
bekymringer meg at de får i seg dette støvet. Ved å utvide pukkverket østover
forverrer det situasjonen for oss, dyra og nærmeste naboer.
Det har blitt sagt at det ikke skal bli mer belastende for naboer når dette
utvides, men hva er tenkt for å forhindre at støv og støy reduseres? Trær vil
ikke vokse på grunn av støvmengden som legger seg alle steder og slik det ser
ut nå så er det ikke mulig å forhindre at støvet og bråket blir mindre.»
DMFs kommentar
DMF tar uttalelsen til etterretning og viser til forurensningsforskriften kap.30 for
bestemmelser knyttet til støv og støy. DMF forutsetter at tiltakshaver forholder seg til
de grenser som er satt der tilknyttet støv og støymengde fra uttaket. DMF viser i tillegg
til at kommunen er forurensningsmyndighet på lokalt nivå, og at fylkeskommune og
fylkesmannen er forurensningsmyndighet på regionalt nivå, jf. forurensningsloven § 81.
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I tillegg oppfordrer vi tiltakshaver om å se på mulighetene for ytterligere støy - og
støvdempende tiltak for å i størst mulig grad skåne naboer i området.
Gjøvik kommune
Gjengivelse av Gjøvik kommune sitt høringsinnspill:
«Gjøvik kommune har ikke startet behandlingen av innsendt reguleringsplan
for Åndalen pukkverk.
Planlagt førstegangsbehandling av reguleringsplanen er torsdag 7.desember.
For å sikre bedre samsvar mellom reguleringsplan og driftsplan ber vi om at
høringsfristen for driftskonsesjonen utsettes til etter førstegangsbehandlingen
av reguleringsplanen.
Kommunen er kjent med at virksomhetens aktiviteter medfører støv- og
støyplager for de nærmeste naboene. Det forutsettes at krav til støy og støv i
henhold til forurensningsforskriftens kapittel 30 overholdes. Virksomheten bør
sørge for å kunne iverksette avbøtende tiltak for å dempe støvmengden, samt
ha gode varslingsrutiner for å ivareta informasjonsbehovet til de nærmeste
naboene.»
DMFs kommentar
DMF har avventet saken i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området.
Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 14. juni 2018 detaljregulering for Åndalen
pukkverk. Konsesjonsområdet er lik formålsområdet i vedtatt reguleringsplan.
Hva gjelder støv- og støyplager viser DMF til forurensningsforskriftens kapittel 30 og
Fylkesmannen som forurensningsmyndighet. Vi oppfordrer videre tiltakshaver til å se
på mulighetene for ytterligere støy- og støvdempende tiltak for å i størst mulig grad
skåne naboer i området. Endelig tar DMF Gjøvik kommunes høringsuttalelse til
etterretning.
Fylkesmannen i Oppland
Gjengivelse av Fylkesmannen i Oppland sitt høringsinnspill:
«Eksisterende masseuttaksområde ligger innenfor planområdet for området
ved Åndalen bru, vedtatt 9. januar 1974. I 2016 ble det meldt oppstart av
planarbeid for utvidelse av uttaksområdet. Planforslaget er ikke i tråd med
gjeldene kommuneplan, og det er utarbeidet planprogram for planarbeidet.
Forslag til ny reguleringsplan er pr. 10.november ikke sendt ut på høring. I
høringen til driftskonsesjon er forslag til reguleringsplan med bestemmelser
lagt ved.
Det er gjennom en vedtatt reguleringsplan de fysiske rammene for uttak av
mineralressursene fastsettes. I «Temaveileder – Uttak av mineralsk
forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven» kommer det klart
frem at både kommunen og driver vil være tjent med en reguleringsplan som
grunnlag for driften. Gjennom reguleringsplan fastsettes uttaksgrenser
(sideveis og i dybde), rammer for evt. bebyggelse, atkomst, vernehensyn og
fysiske miljøtiltak og evt. krav til istandsetting og etterbruk. Det vises også til at
godkjent arealplan vil forenkle konsesjonsbehandlingen etter mineralloven.
6

En reguleringsplan utarbeides i tråd med prosesskravene i plan- og
bygningsloven. God medvirkning og muligheter for å vektlegge og ivareta
lokale hensyn er et svært viktig moment for kommunen som planmyndighet i
arbeidet med å ivareta lokale hensyn og veie fordeler opp mot ulemper.
I dette tilfellet er forslag til reguleringsplan, med reguleringsbestemmelser,
lagt ved søknad om driftskonsesjon. Vi mener det er spesielt uheldig at et
forslag til reguleringsplan som ikke er behandlet og vedtatt legges ved høring
av søknad om driftskonsesjon. Dette kan medføre usikkerhet rundt hva som er
gjeldene situasjon og vedtatte planer.
Fylkesmannen mener derfor at søknad om driftskonsesjon for Åndalen
pukkverk ikke bør behandles før det foreligger vedtatt reguleringsplan. Vi vil gi
uttalelse til forslag til reguleringsplan for Åndalen pukkverk når denne sendes
ut på høring. Her vil vi legge vekt på hvorvidt tiltaket påvirker miljø, herunder
naturmangfold, forurensning, folkehelse samt barn og unge.
DMFs kommentar
Detaljregulering for Åndalen pukkverk ble vedtatt 14. juni 2018. DMF gjenopptar i den
forbindelse behandling av konsesjonssøknaden for Åndalen pukkverk.
DMF vil imidlertid kommentere innspill hva gjelder at en søknad om driftskonsesjon
ikke bør behandles før det foreligger vedtatt reguleringsplan. Behandling av en
reguleringsplan/konsekvensutredning er langt mer omfattende og tidkrevende prosess
enn behandling av søknad om driftskonsesjon. Det følger av minerallovens forarbeider
(Ot.prp. nr.43 (2008-2009) punkt 6.3.1 og 6.3.3.) at det er hensiktsmessig at disse
prosesser kan skje parallelt. Nødvendig plantillatelse vil uansett være en forutsetning
for å kunne drive mineraluttak. DMF har således adgang til å behandle en søknad om
driftskonsesjon før vedtatt reguleringsplan foreligger.
Når det gjelder innspill vedrørende at forslag til reguleringsplan med
reguleringsbestemmelser ble lagt ved høring av søknad om driftskonsesjon for Åndalen
pukkverk så vil DMF presisere at vi ved å sende konsesjonssaker på høring ønsker å
bidra til å opplyse saken på best mulig måte. DMF sin vurdering var at de aktuelle
dokumentene ville opplyse saken i såpass stor grad at det var hensiktsmessig å ta dem
med. DMF presiserte i høringsbrevet at forslag til plankart og planbestemmelser er lagt
ved høringsvedlegget.

5.

DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.
I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn
10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF.
Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.
En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om
driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det
legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det
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skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det
legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for
drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.
DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av
hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.
DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1
Utvinningsrett
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen
fremlagt avtale med grunneierne for gnr./bnr. 45/1, 45/8, 45/30 og 46/1 i Gjøvik
kommune, datert 11.11.2015, som dokumentasjon for utvinningsrett.
Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte
konsesjonsområdet i avtaleperioden.
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.
5.2
Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 200 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.
Området er i henhold til reguleringsplan av 14.06.2018 med plan-ID 05020387 og navn
«Åndalen pukkverk» regulert til steinbrudd og masseuttak.
5.3
Prosjektets økonomi
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut fra de
gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.
5.4
Driftsplan
For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som
vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent
av DMF.
Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket,
og et referansedokument ved DMFs tilsyn.
Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.
Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet.
Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av
forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 200 dekar. Det totale volum fast fjell
som skal tas ut er estimert til 5,1 millioner m 3. Årlig uttak vil variere med markedet,
men planlagt uttak pr. år er 100 000 faste m 3. Det legges opp til drift i to etapper, med
uttak av østlig del først. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift,
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istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning.
Bruddområdet planlegges tilbakeført til landbruksformål.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Åndalen Pukkverk, kan
godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter
DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.
Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i
forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner,
bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i
forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til
enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.
Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som
dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent
driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver
foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det
nødvendig.
5.5
Bergfaglig forsvarlig drift
Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten
må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.
DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved
vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.
5.6
Søkers kompetanse for drift av forekomsten
Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale
kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til
skikkethet.
I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal
ha en bergteknisk ansvarlig.
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Frode Myrvang som bergteknisk ansvarlig for
uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og
oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av
forekomsten.
5.7
Miljømessige konsekvenser av utvinning
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.
Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I reguleringsplanens
planbeskrivelse er det redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på
miljø.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i
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naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er
reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i Naturbase og Artskart
(gjennomført i mars 2017) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. I
vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket
vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i
naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av
uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull
natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger
etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.
Tiltakets konsekvenser for kulturminner
Kulturminner er behandlet som eget tema i planbeskrivelsen. DMF støtter seg til de
vurderinger som er gjort i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og mener hensynet
til kulturminner er ivaretatt. DMF minner imidlertid om den generelle varslingsplikten i
henhold til kulturminneloven § 8.
Forurensning
Massetaket kan føre til partikkelflukt til vann og luft, med potensiale for påvirkning av
vann- og luftmiljø. Forurensning i form av støv, støy og utslipp til vann reguleres av
forurensningsforskriften kap. 30. DMF minner om meldeplikten til
forurensningsmyndigheten, Fylkesmannen, ved oppstart eller endringer/utvidelser av
virksomheten.
DMFs konklusjon
På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold
knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det
er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.
5.8
Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og
nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører
nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og
dyr.
Tiltakshaver opplyser at uttakskanten til enhver tid skal være forsvarlig sikret med
gjerde. I henhold til reguleringsbestemmelsene skal gjerdet ha en høyde på minimum
1,5 meter. Det er bom og skilt inn til området. Etter hver sprenging går gravemaskin
over toppen og ser etter blokker. Bruddvegger pigges sammen med røysa. Når røysa er
lastet ut gås det over resten av bruddveggene og fjernes blokker.
Vi har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.
5.9
Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling
Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen: sand, grus,
pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne
samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.
Tiltakshaver opplyser at forekomsten egner seg spesielt godt som tilslagsmaterialer til
betong, asfalt og vegbyggingsformål, og at de leverer materialer til asfalt- og
betongproduksjon. I tillegg produseres og selges det masser til entreprenører og til det
private markedet.
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5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Ifølge tiltakshaver skal permanente vegger i uttaket istandsettes fortløpende når det er
praktisk mulig. Etter endt drift og før istandsetting fjernes alle innretninger, byggverk
maskiner, infrastruktur og unødvendige gjerder. Veger knyttet til skogsdriften
opprettholdes da etterbruk av området er landbruksformål. Det er ønskelig med en
total igjenfylling av uttaksområdet. Graden av igjenfylling vil imidlertid avhenge av
graden av mottak av rene gravemasser. Der permanent bruddkant er lavere enn et
palltrinn, legges inn en tilplanta skråning som overgang mellom avslutta uttak og
eksisterende terreng. Skråningen får maks helning 1:1,5. Der permanent bruddkant er
så høy at en får et palltrinn eller flere, legges det vekstmasse på palltrinnene og i bunn
uttak inntil bruddkanten. Dette tilsås og plantes med stedegen vegetasjon. Tilførte
masser skal ha en minste dybde på 30-50cm. Skulle det vises seg at det er mer
tilgjengelig masse kan området fylles opp mer slik at en får en jevn skråning.
DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er
tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.
5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til
sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til
sikkerhetsstillelsen.
Tiltakshaver har foreslått å stille 200 000 kr i økonomisk sikkerhetsstillelse, og ønsker å
stille denne som en konserngaranti.
5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens
størrelse
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter
forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være
tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 2 000 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved
vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for
tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.
5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.
Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten
stilles ved konserngaranti.
Innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, skal Tiltakshaver stille en
konserngaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et bel øp
stort NOK 2 000 000.
DMF kan fremme krav under konserngarantien i følgende tilfeller:
(i)

Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
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(ii)

Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og

(iii)

Ved tilbakekall av konsesjonen,

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger har
DMF rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver.
Konserngarantien faller bort etter skriftlig samtykke fra DMF.
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den
eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og
oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede
driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF
underrettes umiddelbart. For det tilfelle at driftsperioden er lengre enn 5 år, skal
Tiltakshaveren hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig.
Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes
DMF uten unødig opphold.
DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som
fremkommer over, og finner av den grunn behov for å pålegge Tiltakshaver plikter om
dette i konsesjonsvilkårene.
5.11.4. Justering av sikkerheten
DMF kan fatte vedtak om endring av den finansielle sikkerheten, herunder ved at det
kreves konserngaranti for et økt beløp og/eller at det kreves individuell fondsavsetning
til bankkonto som DMF skal ha pant i, jf. forskrift til mineralloven § 2-2. Denne avtalen
får virkning også for slike vedtak og for eventuelle krav som måtte oppstå som følge av
endringer i mineralloven med forskrifter.
Ved endringer i kravene til sikkerhet plikter Tiltakshaver å stille med ny påkravsgaranti
og/eller signere en pantsettelseserklæring som skal oversendes banken, samt inngå en
ny avtale om finansiell sikkerhetsstillelse dersom de nne skal bestå av annet enn
bankgaranti alene.

6.

Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.
Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at
konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det
kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort
dersom:
 Utvinningsretten for statens mineraler slettes
 avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
 skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter
mineralloven § 37 andre ledd bokstav a
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Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av
utvinningsretten.

7.

Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.
Meldeplikt ved oppstart og stans av drift
Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.
Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges
ned, i henhold til mineralloven § 44.
Driften skal utføres med varsomhet
Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig.
Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i
henhold til mineralloven § 48.
Forsvarlig sikring og opprydding
Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller
tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på
områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.
Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven
§ 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er
avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når
oppryddingen skal være avsluttet.
Ansvar for bergteknisk ansvarlig
Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse
• at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensyne t til arbeidstakere,
nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
• at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
• at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan
Rapportering
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.
Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn
sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har
mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8.

Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar
med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.
Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til
DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes
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klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen
må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.
Partene i saken har rett til å se saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen

Stine Borge Nordskag

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Stine Borge Nordskag
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Vedl egg:
Avta l e om finansiell sikkerhetsstillelse_Åndalen pukkverk.DOCX
På kra vsgaranti_Åndalen pukkverk.DOCX
Godkjent driftsplan.pdf
Kons esjonsområde.pdf
Motta kere:
Vei dekke Industri AS

Pos tboks 508 Skøyen

0214 OSLO

(hovedkontor Os lo)
Kopi ti l:
Ha nne Munkelien

Ka rl s ebakken 33a

3113 TØNSBERG

Arve Ol a v Åndalen
Bernhard Michael Gutsch
Bi rgi th Lereng Li um
Fyl kesmannen i Oppland
Gei r Ma gne Fjellseth

Ha uglidvegen 25
Vi l dåsvegen 317
Kl i nkellina 430
Pos tboks 987
Skums jøvegen 481

2834 Ra ufoss
2827 HUNNDALEN
2827 HUNNDALEN
2604 LILLEHAMMER
2827 HUNNDALEN

Gei r Nybakk
Gerd Helena Hagen

Budrovegen 521
Vi l dåsvegen 163

2340 LØTEN
2833 Ra ufoss

Gjøvi k kommune
Gunnar Thorsteinn Jonsson

Pos tboks 630
Skums jøvegen 252

2810 GJØVIK
2827 HUNNDALEN

Ha ns Ola Sandhaug
Ha rry Munkelien

Vi l dåsvegen 338
Nes veien 3

2827 HUNNDALEN
3524 NES I ÅDAL

Hel le Lund
Ja n Eri k Kristiansen Skumlien
Kjel l Arild Li um
Kjel l Arne Egstad
Kjel l Asbjørn Hagen

Skums jøvegen 252
Skums jøvegen 250
Kl i nkellina 430
Skums jøvegen 200
Vi l dåsvegen 163

2827 HUNNDALEN
2827 HUNNDALEN
2827 HUNNDALEN
2827 HUNNDALEN
2833 Ra ufoss

Kjel l Erik Weseth
Kjel l Munkelien

Skums jøvegen 268
Skums jøvegen 321

2827 HUNNDALEN
2827 HUNNDALEN

Li s a Gutsch
Li v-Anne Skumlien
Ol a Vildåsen
Oppl and fylkeskommune
Per Ha ra ld Egstad
Sta tnett SF

Vi l dåsvegen 370
Skums jøveien 319
Gri må svegen 14 I
Pos tboks 988
Skums jøvegen 202
Pos tboks 4904 Nyda len

2827 HUNNDALEN
2827 HUNNDALEN
2835 Ra ufoss
2626 LILLEHAMMER
2827 HUNNDALEN
0423 OSLO

Sti a n Grønnerud
Tori l l Sveen

Skums jøvegen 405
Stubbesetvegen 58

2827 HUNNDALEN
2960 RØN

Vi ggo Li ndstad
Wenche Unni Wærås

Skums jøvegen 440
Brei skallvegen 28

2827 HUNNDALEN
2827 HUNNDALEN
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