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Dato:  12.02.2019 
Vår ref:  18/04192-3 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Vang fjelltak i Hamar 
kommune. Tiltakshaver: Skanska Industrial Solutions AS. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, mottatt ved DMF den 20. 
desember 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: 13. mars 2019. 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
Skanska Industrial Solutions AS søker om driftskonsesjon for Vang fjelltak, lokalisert på 
gbnr. 202/1, i Hamar kommune. Omsøkt område er ca. 123 daa og samsvarer med 
område regulert til råstoffutvinning. Tiltakshaver viser til NGU sine bergkart og oppgir 
at forekomsten består av kvartsitt, i tillegg til sandstein og/eller leirskifer/alunskifer i 
mindre mengder. Forekomsten kan benyttes til de fleste vegbyggingsformål som 
bærelag, forsterkningslag, forkilt pukk og som tilslag i asfalt. 
 
Ifølge tiltakshaver er anslått totalvolum av mineralforekomsten 2 500 000 m3. 
Tiltakshaver estimerer et årlig uttaksvolum på 75 000 m3, men dette vil kunne variere 
med marked og etterspørsel. 
 
Området er i «Detaljreguleringsplan for Fjelltak Vang Almenning» med planID: 
0403075900, vedtatt i kommunestyret den 25. oktober 2017, regulert til steinbrudd og 
massetak.  
 
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 
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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.  
 
Søk i Artskart viser registrert observasjon av brunbjørn i nærheten av uttaksområdet. 
Vi ber om at fylkesmannen vurderer hvorvidt tiltaket vil få negative konsekvenser for 
registreringen, samt foreslå eventuelle vilkår/avbøtende tiltak som kan bidra til å 
redusere en eventuell negativ belastning tiltaket vil ha på registreringen. 
 
Søk i Naturbase viser funn av flere kulturminner i og i umiddelbar nærhet til 
uttaksområdet. I den grad planbeskrivelsen med konsekvensutredning ikke har utredet 
disse funnene, ber vi om at fylkeskommunen vurdere hvorvidt tiltaket vil ha negative 
konsekvenser for kulturminnene, samt foreslår eventuelle avbøtende tiltak som kan 
bidra til å minimere tiltakets negative effekter på registreringene.  
 
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 
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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 post@dirmin.no eller ordinær post: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim. 
 
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 
 
 
 
Mottakere: 

Vang Almenning Høyvangvegen 40 2322 RIDABU 
Vang Skiløperforening Postboks 4071 2306 HAMAR 
Laila Arnseth Gjendahl Veståsvegen 320 2323 INGEBERG 
Hamar kommune Postboks 4063 2306 Hamar 
Ofstad-Pettersen Eiendom AS Rogstadgutua 5B 2322 RIDABU 
Brina C. Sjølie Verge Ommangsgutua 89 2345 ÅDALSBRUK 
Liv Huse Folland Heggvinvegen 61 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 
Ingeborg O. B. Flagstad Flagstad Østre,Narmovegen 

21   
2323 INGEBERG 

Ivar Skramstad Kallerudvegen 10 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region øst 

Vangsveien 73,Postboks 4223 2307 HAMAR 

Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Fylkesmannen i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 

Bedriftssenteret 
2325 HAMAR 

Kopi til:  
Skanska Industrial Solutions Postboks 789 Sentrum 0106 OSLO 
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