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rettighetshavere, eiere, drivere og beboere og andre kjente rettighetshavere på 
naboeiendommer som kan bli berørt samt kommunen(e), fylkeskommunen og statlige 
forvaltningsorgan.  
 
Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser før DMF fatter vedtak. 
 
Innkomne konsesjonssøknader underlegges en skjønnsmessig prøving hos DMF før det 
avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal 
gis legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten, det vil si 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: 
 
• Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling 
• Tiltakets eventuelle innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsliv og samfunnsliv 
• Tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under drift 
• De miljømessige konsekvenser av utvinning 
• Hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av området 
 
Dersom DMF gir driftskonsesjon, knyttes det normalt vilkår til denne, jf. mineralloven § 
43. Vilkår omfatter blant annet krav om driftsplan, økonomisk sikkerhetsstillelse, mv. 
 
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke 
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen 
lovgivning.  Det er søkers ansvar å innhente slik tillatelse. 
 
Nærmere om høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
konsesjon bør gis eller ikke, herunder konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår 
som bør stilles, hensyntatt det ansvarsområdet den aktuelle instans er satt til å 
forvalte, samt for private parter, de innspill som anses relevante ut ifra konkrete 
forhold i den aktuelle sak. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er 
belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opplysninger om det. 
 
Generelle kommentarer knyttet til arealbruk i området skal ikke vurderes ved en 
søknad om driftskonsesjon. Dette ivaretas gjennom plan- og bygningsloven. 
Synspunkter knyttet til kommunens allerede vedtatte arealdisponering (arealplan, 
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vil derfor ikke tillegges 
særlig vekt ved vår vurdering. 
 
DMF ber kommune og fylkesmann informere om tiltaket berører naturmangfold, 
herunder eventuelle effekter og konsekvenser av påvirkning, samt konkrete forslag til 
avbøtende tiltak og vilkår som bør vurderes.  
 
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. 
 
Søk i naturbase viser at det er registrert en art av stor forvaltningsinteresse i det 
foreslåtte konsesjonsområdet, arten er sandsvale - nær truet (NT) i Norsk rødliste for 
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arter. I området rundt det foreslåtte konsesjonsområdet er det registrert en rekke 
arter av særlig stor og stor forvaltningsinteresse. Det er registrert de fremmede artene 
hagelupin og kvitsteinskløver langs vegstrekningen øst for foreslåtte 
konsesjonsområde. Vest for foreslåtte konsesjonsområde ligger innsjøen Mjøsa og 
Lågendeltaet naturreservat.  
 
DMF ber kommunen og fylkesmannen om å opplyse om det er forhold som må tas 
hensyn til for å ivareta miljøverdiene i området. 
 
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. 
 
Søk i naturbase og kulturminnesøk viser at det er registrert ett automatisk fredet 
kulturminne innenfor det foreslåtte konsesjonsområdet. Kulturminnet er en kullgrop. 
DMF ber fylkeskommunen om opplysninger om kulturminnet og om hvordan dette 
skal behandles/ivaretas.  
 
Vi ber kommunen spesielt informere oss så snart som mulig om det er særlig berørte 
parter som ikke står på adresselista. I tillegg ber vi om kommunens innspill vedrørende 
kommuneplanens formål og dagens drift i området. 
 
Innsendelse av høringsuttalelser  
Vi ber om at høringsuttalelsen sendes innen fristen 9. januar 2017, på e-post til 
mail@dirmin.no eller ordinær post til: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim. 
 
Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om konsesjon skal gis eller ikke. 
Dersom uttalelsen er omfattende, er det derfor en fordel om det utarbeides et 
sammendrag som kan brukes til dette. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Thomas Furunes Stine Borge Nordskag 
seniorrådgiver rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Stine Borge Nordskag 
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Mottakere: 
Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 
Stine Hellebergshaugen Hovemovegen 111 2624 LILLEHAMMER 
Anette Løkkum Hovemovegen 109 2624 LILLEHAMMER 
Anne Kristine Aspenes Holm Korgvegen 3 2619 LILLEHAMMER 
Anne Marie Aasen Korgvegen 1 2619 LILLEHAMMER 
Annie Engensbakken 
Haavemoen 

Hovemovegen 194 2624 LILLEHAMMER 

Brynjar Revling Holm Korgvegen 3 2619 LILLEHAMMER 
Elin Skikstad Ottesen Gamlevegen 250 2624 LILLEHAMMER 
Erik Andreas Dahl Gudbrandsdalsvegen 333 2624 LILLEHAMMER 
Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO 
Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
Håkon Lund Vårsetvegen 4 2611 LILLEHAMMER 
Hans Asbjørn Seeberg Korgvegen 5 2619 LILLEHAMMER 
Helge Leonhardsen Hovemovegen 200 2624 LILLEHAMMER 
Hovemoen Eiendom AS Hovemovegen 78 2624 LILLEHAMMER 
Inger Karin Johansen Hovemovegen 107 2624 LILLEHAMMER 
Ingunn Lunn Haavemoen Hovemovegen 192 2624 LILLEHAMMER 
Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR 
Jernbaneverket Region Øst Postboks 4350 2308 HAMAR 
Jostein Volden Hovemovegen 107 2624 LILLEHAMMER 
Kjell Aasen Korgvegen 1 2619 LILLEHAMMER 
Kjell Arne Schjørn AS Anne Mouruds veg 17 2615 LILLEHAMMER 
Lars Jeistad Gamlevegen 300 2624 LILLEHAMMER 
Magnus Bådshaug 
Martinussen 

Korgvegen 7 2619 LILLEHAMMER 

Marit Bådshaug Seeberg Korgvegen 5 2619 LILLEHAMMER 
Mattilsynet, Regionkontoret 
Hedmark og Oppland 

Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

Mona Bådshaug Bakken Korgvegen 7 2619 LILLEHAMMER 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region øst 

Vangsv. 73 2326 HAMAR 

Ole Arnt Langseth Berge Gamlevegen 350 2624 LILLEHAMMER 
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 
Randi Elise Hagen Holsjordet 41 2613 LILLEHAMMER 
Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Steinar Bruset Korgvegen 2 2618 LILLEHAMMER 
Stian Grande Haugen Hovemovegen 111 2624 LILLEHAMMER 
Tone Bruset Korgvegen 2 2619 LILLEHAMMER 
Iver Traaseth Hovemovegen 109 2624 LILLEHAMMER 
Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 

Kopi til:  
Veidekke Industri AS Postboks 508 Skøyen 0214 OSLO 

 
 


