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Dato:  13.07.2018 
Vår ref:  18/01164-3 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Kaasen grustak i Tolga 
kommune. Tiltakshaver: Kaasen Maskindrift. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 14. mars 2018. 
 
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: 21. august 2018. 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
Kaasen Maskindrift søker om driftskonsesjon for Kaasen grustak, gbnr. 66/13, i Tolga 
kommune. Søker oppgir i søknadsskjema at størrelse på omsøkt areal er 84,5 daa. 
Ifølge driftsplanen er regulert uttaksareal 56 daa. Konsesjonsområde er fastsatt i tråd 
med det som er regulert til masseuttak, nærmere bestemt 56 daa. Søker anslår at 
totalvolum for uttaket er 223 000 fm3, med et forventet årlig uttak på 2 000 fm3. 
 
Søker beskriver kvartærgeologien i området å være breelvavsatt materiale. Ifølge søker 
består forekomsten av sand og grus, med innslag av stein. Massene brukes til å 
produsere grus som forsterkningslag for plasser og veger samt som topplag for 
grusveger. 
 
Området er regulert til masseuttak – grustak i reguleringsplan vedtatt av 
kommunestyret den 14. desember 2017. 
 
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 
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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.  
 
Søk i Naturbase viser et registrert kulturmiljø med objektID: 1798. Ifølge 
kulturminnesøk er området skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. DMF ber om 
tilbakemelding på hvorvidt denne registreringen er til hinder for omsøkt tiltak. Vi ber 
også om forslag til avbøtende tiltak eller vilkår som eventuelt vil kunne bøte på mulige 
ulemper tiltaket vil ha for registreringen. 
 
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 
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. 
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For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Stine Borge Nordskag  
rådgiver  
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Stine Borge Nordskag 
 
 
 
Mottakere: 
Adresseliste                       

Kopi til:  
Kaasen Maskindrift Hodalen 2540 TOLGA 
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HAMMER JENS RICHARD STORHØSÆTER 48 2580 FOLLDAL
OLSEN KJELL GAMMELBRUVEIEN 5 2540 TOLGA
AARSTRAND GRETA ZEINER REVDALSVEGEN 43 7563 MALVIK
HODAL ELSE NEDRE HODALEN 41 2540 TOLGA
SKRAASTAD MARIT KVESTADLIA 12 3948 PORSGRUNN
SANDBERG TERJE HODALEN 102 2540 TOLGA
STATENS VEGVESEN REGION ØST Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER
TRØAN JO ESTEN HODALSVEIEN 1242 2540 TOLGA
LIVLAND LIV KRISTINE LANDERUDVEGEN 19 3624 LYNGDAL I NUMEDAL
GUNDERSEN HELENE FALLETVEGEN 71 2338 ESPA
JOHNSEN RUNE NEDRE TOLGENSLIVEI 18 2540 TOLGA
THOBRU RAGNAR KORSVEIEN 3 C 3028 DRAMMEN
THOBRU BJØRG POSTBOKS 784 NYMOEN 3606 KONGSBERG
THOBRU LIV FOGTEGATA 19 3936 PORSGRUNN
MYHRE JORUNN THOBRU SKOLEGATEN 36 B 3080 HOLMESTRAND
TRONSLIEN TORGEIR WAAGE HODALEN 172 2540 TOLGA
BAKKEN INGUNN HODALEN 172 2540 TOLGA
BIRKENES HILD TURID GREFSENKOLLVEIEN 14 D 0490 OSLO
GRØNVIK PER JOHAN OLAV AUKRUSTS VEG 7 G 7071 TRONDHEIM
ANDRESEN ODDNY CLARA OLAV AUKRUSTS VEG 7 G 7071 TRONDHEIM
NYGJELTEN GRY ANDERSEN STASJONSBAKKEN 40 2540 TOLGA
TOLGA KOMMUNE KOMMUNEHUSET 2540 TOLGA
HEDMARK FYLKESKOMMUNE POSTBOKS 4404 BEDRIFTSSENTERET 2325 HAMAR
FYLKESMANNEN I HEDMARK POSTBOKS 4034 2306 HAMAR
NVE REGION ØST VANGSVEIEN 73 POSTBOKS 4223 2307 HAMAR
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