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1.

Tildeling av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 10.10.2014 fra Kankerud Fjelltak AS med org.nr. 922
191 953. Kankerud Fjelltak AS med org.nr. 922 191 953, heretter benevnt
«Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven
§ 43.
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Kankerud massetak
på del av eiendommene gnr./bnr. 201/1, 201/57, 201/58, 201/59 og 203/33 i Gausdal
kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 59 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.
Området er i henhold til reguleringsplan med navn «Kankerud» og planID: L12.74
datert 17.06.2018 regulert til steinbrudd og massetak.
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 720 000, 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 ved innbetaling av et grunnbeløp stort NOK
300 000, og deretter årlige avsetninger som beskrevet i punkt 5.11, begge deler til
bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan
råde over denne på noe vis.
Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak skal Tiltakshaveren overfor
DMF ha:
(i)
Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2;
(ii)
Dokumentert innbetaling av grunnbeløp stort NOK 300 000 til pantsatt
bankkonto, vedlegg 3;
(iii)
Etablert pant i konto til fordel for DMF, vedlegg 4.
2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
2.4. Øvrige vilkår
Den regulerte formålsgrensen for massetaket skal settes ut eller markeres i terrenget,
slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

3.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Kankerud masseuttak. Godkjent versjon av
driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4.

Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos
følgende høringsinstanser: Gausdal kommune, Fylkesmannen i Oppland, Oppland
fylkeskommune, Statens vegvesen Region øst, Norges vassdrags- og energidirektorat
Region øst, og andre berørte parter.
Høringsperioden var fra 06.06.2018 til 04.07.2018.
DMF har mottatt høringsuttalelse fra Anna Marie Dahl, Norges vassdrags- og
energidirektorat Region øst, Fylkesmannen i Oppland, Statens vegvesen Region øst og
Gausdal kommune.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
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Anna Marie Dahl
Gjengivelse av Anna Marie Dahl sin høringsuttalelse:
«Vi eier boligeiendommen Lishøgdvegen 177, G. nr. 201/8, som er nærmeste
bebodde eiendom.
Det er en del støyplager når pukkverket er i drift og spesielt når vinden står fra
vest. Det er også noe støv, men det driver som regel nedover langs
bekkedalen.
Vi mener fjelltaket er alt for dårlig sikret. Det er satt opp et sauegjerde som
kanskje er tilstrekkelig sikring på barmark, men med vanlig snødybde er
gjerdet borte. Skiløpere kan risikere å kjøre ut i ca. 40 m fritt fall. Våre
barnebarn går på ski her og vi er svært bekymret for dette.
Videre er det ulemper med mye tungtransport på en vei som ikke er
dimensjonert for slike laster. Det fører til at veien, særlig i vårløsningen,
deformeres så den knapt er farbar med personbil.
Det framgår av driftsplanen at det tas ut 30 000 m3 pr. år og at det går ut i
snitt ca. 15 billass pr. dag. Våre observasjoner tyder på at det går ut vesentlig
mere, og vi har talt over 10 lass i timen. Dette er sammenfallende med det
visuelle inntrykket at en vesentlig del av tilgjengelig volum er tatt ut, og at de t
med samme takt i uttaket blir tomt tidligere enn angitt. Vi antar derfor at det
snart blir aktuelt med utvidelser.
Både vår eiendom og alle andre bebodde eiendommer ligger øst og syd for
fjelltaket. En eventuell utvidelse bør derfor skje mot nord og vest.
Vår eiendom vil bli ubeboelig ved en utvidelse østover.»
DMFs kommentar
Vi gjør Tiltakshaver oppmerksom på Anna Marie Dahl sin høringsuttalelse. Hva angår
støy- og støvproblematikk, viser vi til forurensningsforskriften kapittel 30, og
Fylkesmannen som forurensningsmyndighet.
Når det gjelder sikring av området har Tiltakshaver sikringsplikt etter mineralloven §
49. DMF forutsetter at Tiltakshaver driver i tråd med minerallovens regler. Vi minner
videre om at DMF kan ilegge sanksjoner etter mineralloven kapittel 12 dersom
Tiltakshaver ikke overholder sikringsplikten. Videre viser vi til at
reguleringsbestemmelsenes § 1.1.5 har følgende bestemmelse om sikring:
"Uttaksområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret. I driftsperioden skal området
være sikret ved hjelp av midlertidig gjerde med høyde 2 meter. Etter hvert som
permanente vegger etableres skal det settes opp permanente sikringsgjerder med
høyde på minst 1 meter.
Hva angår ulemper i forbindelse med tungtransport på veien viser vi til Statens
vegvesen Region øst sin høringsuttalelse og DMFs kommentar til denne.
Endelig tar DMF Anna Marie Dahl sin høringsuttalelse til etterretning.
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Norges vassdrags- og energidirektorat Region øst (NVE)
NVE har i sin høringsuttalelse gitt en generell tilbakemelding hvor de legger til grunn at
de prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. NVE minner videre om at det er kommunen som har
ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i arealplaner,
byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig si kker. Endelig
uttaler NVE at de kan kontaktes med en konkret forespørsel dersom det er behov for
deres bistand.
DMFs kommentar
DMF gjør tiltakshaver oppmerksom på NVEs høringsuttalelse, og tar videre NVEs
høringsuttalelse til etterretning.
Fylkesmannen i Oppland
Gjengivelse av vesentlige deler av Fylkesmannen i Opplands høringsuttalelse:
«Massedeponi
I punkt 5.6 som er sendt på høring vurderes det å deponere avdeknings og
vrakmasser på dyrkamark utenfor området som er regulert til massetak. Dette
er LNF-område i kommuneplanens arealdel. Det kan derfor ikke deponeres
masser på dette området uten at det er vurdert nærmere om det er i tråd med
LNF-formålet og at hensynet til dyrka mark blir ivaretatt.
Vassdrag
Ut i fra kart går det bekk gjennom massetaket. Det bør settes krav i
driftskonsjon som sikrer at slam og partikler fra massetaket ikke transporteres
ut av planområdet.
Ellers viser vil til våre innspill til reguleringsplanen:
«Landskap
Planlagt utvidelse av fjelltaket innebærer et relativt stort inngrep i landskapet.
Planbeskrivelsen inneholder foto og vurderinger som gir et godt bilde av nærog fjernvirkning. Ifølge beskrivelsen er uttaksområdet forholdsvis lite eksponert
for nærliggende boliger, mens eksisterende terreng og vegetasjon vil skjerme
for innsyn fra fylkesvegen. I fjernvirkning vil uttaket bli synlig fra enkelte
områder på østsida av dalen. Vi ser det som positivt at det er regulert inn
vegetasjonsskjerm rundt storparten av massetaket som vil bidra til å dempe de
landskapsmessige virkningene, og at det legges opp til fortløpende
revegetering av palltrinn.»»
DMFs kommentar
DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på Fylkesmannen i Oppland sin høringsuttalelse
hva angår massedeponi, og viser videre til kommunen som planmyndighet.
Når det gjelder vassdrag viser vi til reguleringsbestemmelsenes punkt 3.2 om
«omlegging av bekk». Det følger videre av driftsplanens punkt 6.4 om «avrenning» at
overflatevann sedimenteres inne i uttaket og har naturlig avrenning mot terreng. DMF
forutsetter at Tiltakshaver driver i tråd med gjeldende reguleringsplan og godkjent
driftsplan.
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Endelig tar DMF Fylkesmannen i Oppland sin høringsuttalelse til etterretning.
Statens vegvesen Region øst
Gjengivelse av vesentlige deler av Statens vegvesens høringsuttalelse:
«Kankerud massetak er lokalisert på g/b nr. 201/1, 201/57, 201/58, 201/59 og
203/33 i Gausdal kommune. Området er regulert og tiltaket er i samsvar med
formålet. Massetaket har adkomst fra fylkesveg 336, og videre inn på fylkesveg
315.
Vi finner det riktig å opplyse om at adkomstvegen inn til massetaket, fylkesveg
336, har en rekke svake partier. Vegens tilstand og bæreevne er i det senere
vurdert slik at aksellastgrense nå vil bli satt ned til 8 tonn. Oppgradering og
utbedring av fylkesveg 336 ligger ikke inne i gjeldende budsjett og
handlingsplan for fylkesveger. Det blir arbeidet med få innarbei det denne
strekningen i budsjett, men er usikkert hvilket tidspunkt den kan forventes
prioritert.
Statens vegvesen har for øvrig ingen merknader til søknad om
driftskonsesjon.»
DMFs kommentar
DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på Statens vegvesens høringsuttalelse, og tar
høringsuttalelsen til etterretning. DMF har i ettertid av høringsuttalelsen blitt informert
om at Kankerud Fjelltak AS har opprettet dialog med Statens vegvesen i forbindelse
med iverksettelse av tiltak for å oppgradere vegen på de dårligste områdene.
Bakgrunnen for dette er et ønske om at vegen kan holde til 10 tonns akseltrykk. DMF
forutsetter imidlertid at Tilthakshaver forholder seg til aksellastgrensen på 8 tonn frem
til eventuelle utbedringer er ferdigstilt. Vi oppfordrer videre Tiltakshaver til å
opprettholde tett og konstruktiv dialog med Statens vegvesen.
Gausdal kommune
Gjengivelse av vesentlige deler fra Gausdal kommune sin høringsuttalelse:
«Gausdal kommune mottar årlig titalls henvendelser fra naboer og oppsittere
langs fv. 336. Henvendelsene går i hovedsak ut på trafikksikkerhet og støvflukt
fra uttaksområdet og langs fylkesvegen i forbindelse med inn- og uttransport
fra massetaket, samt at fylkesvegen er i for dårlig forfatning til å håndtere
denne type tungtransport, spesielt i vårløsningen.
Reguleringsbestemmelsene § 1.1.9 regulerer støv i massetaket. Det er ting
som tyder på at kravet til støvreduserende tiltak ikke følges opp i tilstrekkelig
grad, slik bestemmelsen sier. Vegetasjonsskjermen i reguleringsplanen skal
fungere som buffer og skjerming mot omgivelsene. Vegetasjonen skal pleies og
suppleres slik at den til enhver tid har skjermende effekt jf.
planbestemmelsene § 3.1. Ut i fra flybilder kan det se ut til at det ikke er
vegetasjon i dette beltet. I driftsplanen pkt 5.6 står det at avdeknings- og
vrakmasser skal kunne benyttes til istandsetting av uttaket og legges i
skjermingsbeltet som en voll. Vollene skal sprøytesås og det skal plantes trær
for å få tilstrekkelig skjerming. Det er ikke nevnt noe om når dette skal skje.
5

Det kunne med fordel vært satt en frist for etablering av disse vollene på de
områdene som ikke blir berørt av videre drift.
Likeledes bør driftsplanen sikre at vanning/salting iverksettes raskt for å
redusere støvflukt fra anlegget og transporten til og fra.
Transport til og fra massetaket gir utfordringer mht. trafikksikkerhet.
Driftsplanen bør ta hensyn til dette forholdet. Særlig gjelder dette i krysset der
fv. 336 og fv. 318 møtes. Her er det av og påstiging for barn som skal på
skolen, her kan det med fordel etableres et markant skille mellom mjuke
trafikanter som venter på buss og trafikken for øvrig.»
DMFs kommentar
Når det gjelder fylkesveg 336 viser vi til Statens vegvesens høringsuttalelse, hvor det
legges til grunn at aksellastgrensen nå vil bli satt ned til 8 tonn for å forbedre
trafikksikkerheten.
Tiltakshaver er pålagt å følge forurensningsforskriften kap 30, som omhandler
forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. Det er også fastsatt
bestemmelser om støy og støv i reguleringsbestemmelsenes § 1.1.8 og 1.1.9, herunder
krav til vanning. Hva gjelder forurensning i form av støv, viser vi til Fylkesmannen som
forurensningsmyndighet.
Videre gjør vi Tiltakshaver oppmerksom på kommunens høringsuttalelse hva angår
hensynet til trafikksikkerhet. Hva gjelder trafikk og veg er Statens vegvesen myndighet
for riks- og fylkesveg, og kommunen for kommunale veger. Vi stiller oss positiv til at
Tiltakshaver har opprettet kontakt med Statens vegvesen, og oppfordrer til videre
dialog mellom Tiltakshaver, Statens vegvesen og Gausdal kommune vedrørende
trafikksikkerheten på området.

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
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.
6

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:
5.1
Utvinningsrett
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Tiltakshaver er selv grunneier for store deler av konsesjonsområdet. Tiltakshaver er i
henhold til grunnboken hjemmelshaver til flere av eiendommene for
konsesjonsområdet.
Tiltakshaver er ikke grunneier for gnr./bnr. 201/1, og det kreves derfor avtale med
grunneier om utvinningsrett til denne delen av forekomsten. Tiltakshaver har i
søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for gnr./bnr., datert 10.11.2017, 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. 59 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.
Området er i henhold til reguleringsplan med navn «Kankerud» og planID: L12.74
datert 17.06.2018 regulert til steinbrudd og massetak.
5.3
Prosjektets økonomi
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år før
søknadstidspunktet. DMF har videre foretatt en vurdering av selskapets nåværende
økonomiske situasjon. Ut i 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 59 dekar. Det totale gjenstående volum
fast fjell som skal tas ut er estimert til 590 000 m 3 . Årlig uttak vil variere med
markedet, men planlagt uttak pr. år er 30 000 faste m 3. Det legges opp til drift i tre
etapper. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes
fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet
planlegges istandsatt med avdekningsmasser og revegeteres.
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DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Kankerud masseuttak, 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 Marius Rolstad Doseth 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
naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er
reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart
(gjennomført den 30.05.2018) lagt til grunn for vurderingene etter
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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 følgende om sikring:
Reguleringsbestemmelsenes § 1.1.5 har følgende bestemmelse om sikring:
"Uttaksområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret. I driftsperioden skal området
være sikret ved hjelp av midlertidig gjerde med høyde 2 meter. Etter hvert som
permanente vegger etableres skal det settes opp permanente sikringsgjerder med
høyde på minst 1 meter."
Adkomstvegen til uttaket stenges med bom. Bruddkanten er skiltet på fire steder i
terrenget rundt uttaket. Ved sprengning sikres det med postering rundt uttaket på
vegen, i henhold til utarbeidet sprengingsplan. Bruddrensk av vegger tas fortløpende
ved behov, ved at blokker fjernes og det pigges ved behov.
DMF 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.
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Ifølge tiltakshaver blir massene benyttet til blant annet hyttetomter, bærelag,
forsterkningslag, veigrus, strøsand og Ottadekke, og massene er sertifisert gjennom
Kontrollrådet.
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Tiltakshaver opplyser følgende om avslutning: Avdekningsmasser skal tas av og legges i
deponi for senere bruk til istandsetting av uttaket. Det er gjennomsnittlig ca. 0,5 meter
avdekning i området. Ved overskudd på avdekningsmasser kan det være aktuelt å
legge det på den resterende dyrka marka nord for uttaket. Her er det opprinnelig er et
tynt lag med matjord og en del fjell i dagen. Alle tekniske innretninger og byggverk i
tilknytning til uttaket skal fjernes etter avsluttet uttak. Permanente vegger i uttaket
skal istandsettes fortløpende. 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 og plantes til med stedegen vegetasjon. Tilførte masser skal ha en dybde
på 30-50cm. Etter hvert som permanente vegger etableres skal det settes opp
permanente sikringsgjerder med høyde på minst 1 meter."
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 beregner avslutningskostnader til 275 000 kr.
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 720 000 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 innbetaling av et grunnbeløp og ved individuell fondsavsetning, begge del er
til bankkonto som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal
etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke
ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.
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Grunnbeløp
Etter DMFs vurdering er det nødvendig å stille krav om innbetaling av grunnbeløp for å
ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning.
Tiltakshaver skal derfor innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak e r truffet
innbetale et grunnbeløp til bankkonto med NOK 300 000. Beløpet er satt ut i fra en
vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse
Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet
på NOK 720 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 0,32 pr tonn uttatt masse.
Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal
bygges opp over en periode på 16 år, det vil si NOK 26 250 pr år. I søknaden er uttak
anslått til 30 000 m3, tilsvarende 81 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK
0,32 pr tonn.
Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar
etterfølgende år.
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en
oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.
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. Ellers skal tiltakshaver 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 nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om
dette i konsesjonsvilkårene.
5.11.4. Justering av sikkerheten
Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak
om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling, og
tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av
mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

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
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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

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 hensynet 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.
12

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
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 gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter
forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen

Stine Lunheim

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Stine Lunheim

Vedl egg:
Kons esjonsområde.pdf
Avta l e om finansiell sikkerhetsstillelse for Ka nkerud massetak.docx
Pa nts ettelseserklæri ng for Ka nkerud massetak.docx
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Godkjent driftsplan.pdf
Motta kere:
Ka nkerud fjelltak AS
Kopi ti l:
Ga usdal kommune
Fyl kesmannen i Oppland
Oppl and fylkeskommune
Sta tens vegvesen Region øst
Norges vassdrags- og
energidirektorat Region øs t

v/ Egi l Rolstad, Maskinveien 1

2640 VINSTRA

Ves tringsvegen 8
Pos tboks 987
Pos tboks 988
Pos tboks 1010 Nordre Ål
Va ngsveien 73,Postboks 4223

2651 ØSTRE GAUSDAL
2604 LILLEHAMMER
2626 LILLEHAMMER
2605 LILLEHAMMER
2307 HAMAR

Mette Berg
Hege Gustavsson
Guro Ihler
Knut Enger Ol sen
Inga J. Rudstuen Pi ghaug

Li s høgdvegen 270
Li s høgdvegen 151
Øyga rda n 85
Øyga rda n 85
Hjel mstadvegen 23

2652 SVINGVOLL
2652 SVINGVOLL
2652 SVINGVOLL
2652 SVINGVOLL
2652 SVINGVOLL

Joha n Andreas Ruud
La rs Petter Sveen

Øyga rda n 116
Ves lesetervegen 25

2652 SVINGVOLL
2652 SVINGVOLL

Ca to Bjørnha ug
Moni ca Kjellsdatter Rødum

Li s høgdvegen 266
Li s høgdvegen 117

2652 SVINGVOLL
2652 SVINGVOLL

Anne E. Ops ahlhagen Strøm
Unni Berit Høyer

Storga ta 61
Li s høgdvegen 155

2390 MOELV
2652 SVINGVOLL

Per Ol a v Ma thisen
Anna Ma rie Dahl
Gudbrand Dahl
Ja n Peter Valheim

Li s høgdvegen 155
Da l bakkveien 6
Da l bakkveien 6
Nedre Ås vei 46

2652 SVINGVOLL
0682 OSLO
0682 OSLO
1341 SLEPENDEN
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