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Høring av søknad om driftskonsesjon for Herstua grus i Nannestad 
kommune. Tiltakshaver Herstua Grus AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 14.10.2015 (med senere 
endringer).   
 
Søknaden om driftskonsesjon sendes med dette på høring til aktuelle høringsinstanser 
for at saken skal bli tilstrekkelig belyst, i henhold til forvaltningsloven § 17. Vi ber 
kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis det er særlig berørte parter 
som ikke står på adresselista for denne høringen.  
 
Høringsfrist: 20. august 2019. 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under «Saker til høring».  
 
Sammendrag av søknaden 
Herstua Grus AS (org.nr. 853 558 052) søker om uttak av løsmasse på eiendommen 
gbnr. 144/51 i Nannestad kommune. Området utgjør ca. 98 m2   og er identisk med 
området for eiendommen gbnr. 144/51. I løpet av søknadsprosessen har omsøkt 
konsesjonsområde blitt redusert og omfatter ikke lenger eiendommen 144/3. 
Opplysningene i vedlagt søknadsskjema er ikke oppdatert med hensyn til denne 
endringen. Omsøkt konsesjonsområde fremkommer av kart i vedlegg 1. 
 
Totalt uttak på omsøkt område er beregnet til ca. 612 000 m3, og gjennomsnittlig 
uttaksvolum er estimert til å være 38 250 m3 masse. Søker opplyser at det er planlagt 
drift frem til 2035, men at uttaket vil være styrt av etterspørselen i markedet og 
bestemmelsene i reguleringsplanen.  
 
NGU har klassifisert ressursen av sand og grus til å være av lokal betydning (pukk og 
grusdatabasen). Ifølge søker har NGU registrert forekomsten med 7 meter nyttbare 
masser med et grusinnhold som varierer fra 5 - 40 % og 5 % stein.  
 
Omsøkt konsesjonsområde er regulert til massetak i detaljreguleringsplan for Herstua 
grus masseuttak og næringsområder (vedtatt 17.03.2015, Planident. 11-01), og omfatter 
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områder med henholdsvis arealformål Masseuttak /Deponi/LNF og Masseuttak/LNF1 –
b.  
 
Ifølge reguleringsplanbestemmelse § 7.5 kan feltet med kombinert formål 
Masseuttak/Deponi/LNF benyttes til deponi av inert avfall dersom det gis tillatelse fra 
fylkesmannen etter søknad. Et annet foretak enn søker, Herstua Miljø AS (org.nr. 999 
262 767) har fått tillatelse etter forurensningsloven til etablering og drift av deponi på 
eiendommen 144/51 (jf. Fylkesmannens vedtak av 9.5.2017). Deponeringsfasen er 
også vist i driftsplanen for å illustrere hvordan landskapet vil se ut etter endt uttak og 
deponering.  
 
Søknadskjema og forslag til driftsplan finner dere i vedlegg 2. Som vedlegg til 
driftsplanen er det vedlagt reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser, tillatelse til 
Herstua Miljø AS for etablering og drift av deponi m.m., se vedlegg 3 til søknaden. 
 
Det er fastsatt hensynssoner i reguleringsplanen vedrørende høyspent, frisikt, hensyn 
grønnstruktur, hensyn landskap (vassdrag) og bevaring kulturmiljø. Hensynssone for 
høyspent (H370_1 og H370_2) krysser omsøkt konsesjonsområde, og hensynssone 
landskap grenser til omsøkt område i vest (for nærmere detaljer se vedlegg 3).   
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
konsesjon bør gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i 
søknaden, ønsker vi informasjon om det. 
 
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltnings-
myndighet. Uttalelser knyttet til kommunens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, 
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke 
i vår vurdering. Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, 
godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning.  
 
Vi ber spesielt kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen informere om tiltaket 
påvirker miljø, herunder naturmangfold, kulturminner og forurensning. Hvis 
kommunen eller fylkesmannen har informasjon om slik påvirkning, vil vi gjerne ha en 
beskrivelse av eventuelle konsekvenser og konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. DMF viser til reguleringsplanbestemmelse § 3.1.2 vedrørende 
sandsvalekolonier, og vi ber om synspunkter på om driftsplanen i tilstrekkelig grad 
ivaretar hensynene til sandsvalene.  
 
Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket om konsesjon skal gis 
eller ikke.  
 
Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden?  
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. Alle 
uttak av mineralske ressurser større enn totalt 10 000 m3 og ethvert uttak av 
naturstein er konsesjonspliktig.  
 
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknadene før vi eventuelt tildeler 
driftskonsesjon. I vurderingen legger vi vekt på om søkeren er «skikket» til å utvinne 
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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 
 
DMF stiller normalt vilkår ved tildeling av driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 
43. Vilkårene kan blant annet omfatte krav til driftsplan og økonomisk 
sikkerhetsstillelse for sikring og opprydning etter endt drift. 
 
Høringsuttalelsene sendes til: 
 
Epost mail@dirmin.no eller ordinær post: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Magnus Aune Ligård Una Kyrkjebø 
overingeniør seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Una Kyrkjebø 
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Mottakere: 

Nannestad kommune Teiealléen 31 2030 NANNESTAD 

Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 

Postboks 8111 Dep 0032 OSLO 

Akershus fylkeskommune Schweigaards gt. 4 0185 OSLO 

Hafslund Nett AS Postboks 990 Skøyen 0247 OSLO 

Øyvind Hortemo Fjellstien 20 2056 ALGARHEIM 

Jane Magdalene Sørgård Gamle Dalsveg 175 2032 MAURA 

Torbjørn Sørgård Gamle Dalsveg 175 2032 MAURA 

Lars Håkon Tingulstad Gamle Dalsveg 185 2032 MAURA 

Jan Melby Espelund Gardermovegen 156 2032 MAURA 

Nettservice Hadeland AS Hadelandsvegen 2144 2740 ROA 

HNP Eiendom AS Johan Sverdrups vei 3 3041 DRAMMEN 

Marit Skyltbæk Mauravegen 103 2032 MAURA 

Gerd Tønnessen Mauravegen 105 2032 MAURA 

Kjell Arild Tønnessen Mauravegen 105 2032 MAURA 

Randi Torunn Bråthen Mauravegen 93 2032 MAURA 

Elin Mo Weberg Mauravegen 94 2032 MAURA 

Arne Weberg Mauravegen 94 2032 MAURA 

Bjørg Jorund Kirkesjøberg Mauravegen 97 2032 MAURA 

SLT AS Myrvegen 6 2052 JESSHEIM 

Bjerke Travbane Eiendom AS Postboks 194 Økern 0510 OSLO 

Mathiesen Eidsvold Værk 

ANS 

Postboks 24 2091 HURDAL 

Erna Johanne Grøndahl Rustadhaugvegen 23 2090 HURDAL 

Morten Aasen AS Vækerøveien 207Røa Senter 0751 OSLO 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region øst 

Vangsveien 73,Postboks 4223 2307 HAMAR 

Cato Sand Rud-Ødegutua 10 2030 NANNESTAD 

Øvre Romerike Elgregion c/o Almenningsdrift 

RomerikePostboks 24 

2032 MAURA 

Norsk Ornitologisk Forening 

avd. Oslo og Akershus 

Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO 

Ole-Johannes Bjerke Stensgårdvegen 1 2032 MAURA 

Hera Grøftingslag v/ Cato Sand, Rud-Ødegutua 

10 

2030 NANNESTAD 

Naturvernforbundet i 

Nannestad og Gjerdrum 

c/o Kåre Ola HombleÅsvegen 

739 

2030 NANNESTAD 

Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Kopi til:  

Herstua Grus AS Bjørkevn 12 b 2050 JESSHEIM 

 
 


