
 
 

 
 
   

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. 
Se mottakerliste nedenfor. 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  04.11.2022 
Vår ref:  22/04535-14 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon (utvidelse) for Bingsa 
steinbrudd i Ålesund kommune. Tiltakshaver: Veidekke Industri AS  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43. En driftskonsesjon fastsetter blant 
annet hvordan mineralforekomsten skal tas ut, hvordan uttaksområdet skal sikres 
under og etter endt drift og andre forhold som må ivaretas under driften. Driftsplanen 
for uttaket er en del av høringsdokumentene. 
 
For at søknaden skal bli så godt opplyst som mulig, sender vi saken på høring, jf. 
forvaltningsloven § 17. Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket 
om driftskonsesjon. 
 
Vi presiserer at det er kommunen som bestemmer arealbruken i henhold til plan- og 
bygningsloven. I vurderingen av søknad om driftskonsesjon etter mineralloven vil 
eventuelle uttalelser knyttet til arealavklaringen derfor ikke vektlegges. 
 
Høringsfrist: 7. desember 2022 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Søknaden gjelder utvidelse av driftskonsesjon etter mineralloven tildelt i vedtak av 2. 
desember 2016, ref. 14/01118-37. Veidekke Industri AS med orgnr. 913536770 søker 
utvidelse av steinbruddet mot sørøst med uttak av masser på del av gårds- og bruksnr. 
34/3, 34/4 og 34/130 i Ålesund kommune. 
 
Det omsøkte området er på lag 28 daa og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 11. 
Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 148 148 m3 og totalt uttak på om lag 
5 090 697 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til råstoffutvinning og 
regulert til område for steinbrudd/masseuttak i reguleringsplan for «Hoveland – Alvik. 
Endring for utvidelse av Bingsa masseuttak» med planid.: 2017003987, vedtatt 7. mai 
2020. 
 
Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden? 
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknaden før vi eventuelt tildeler 
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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. 
 
Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler og Veidekke Industri AS 
har fremlagt avtaler med grunneierne av de berørte eiendommer som dokumentasjon 
på utvinningsrett jfr. mineralloven § 28. Avtalene er datert hhv. januar 2018 (gbnr. 
34/3), februar 2018 (gbnr. 34/4) og 14. januar 2014 med tilleggsavtale av 19. 
september 2022 (gbnr. 34/130). 
 
DMF 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 

 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer til at høringsuttalelsene inneholder begrunnende synspunkter på om 
driftskonsesjon bør gis eller ikke med bakgrunn i de forhold DMF skal vurdere. Dersom 
det er forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i søknaden, ønsker vi informasjon om 
det. 
 
Ved søk i relevante natur- og miljø-databaser har DMF fått følgende treff: 
 
NVE Atlas: 
Kart fra Norges vassdrags- og energidirektorat viser til at det må gis aktsomhet for 
snøskred, steinsprang og jord/flomskred. 
 
Artsdatabanken: 
DMF har gjort søk i Artsdatabanken og viser til flere arter med forvaltningsinteresse 
rundt konsesjonsområdet som vist i kartutsnittene. Av truede arter er det registrert: 

- Krypjonsokkoll – Sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for arter - vest for 
konsesjonsområdet  

- Smånesle – Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter - vest for konsesjonsområdet 
 
Av fremmede arter er det registrert flere funn av Platanlønn, Parkslirekne, Hagelupin 
og Fagerfredløs. Alle med Svært høy risiko (SE) i Norsk rødliste for arter - i området 
rundt konsesjonsområdet. 
 
Naturbase: 
Det er registrert to kulturminne lokaliteter øst for konsesjonsområdet. Kulturminnet 
inneholder spor av bosetning og er fredede. Rundt det samme området er det også 
registrert ni Sefrak bygninger, derav en er meldepliktig. 
 
Det er registrert forurenset grunn i konsesjonsområdet som følge av Bingsa Miljøpark 
AS. 
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Vi ber spesielt kommunen, statsforvalteren og fylkeskommunen informere om tiltaket 
vil kunne påvirke miljø, herunder naturmangfold, kulturminner eller innebære 
forurensning. Videre ber vi om instansenes vurdering av eventuelle konsekvenser av 
slike virkninger og konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår. 
 
Vi ber kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis det er særlig berørte 
interesser som ikke er representert på adresselisten for denne høringen. 
 
Høringsuttalelsene sendes til epost post@dirmin.no eller med ordinær post til 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 
7066 Trondheim. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Erlend Hole Trude Aune Sagvik 
overingeniør seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Trude Aune Sagvik 
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Vedlegg:  
Høringsvedlegg - Bingsa steinbrudd 
  
Mottakere: 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Region vest 

Naustdalsvegen 1B 6800 FØRDE 

Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
Møre og Romsdal fylkeskommune Postboks 2500 6404 MOLDE 
Veidekke ASA Postboks 505 Skøyen 0214 OSLO 
Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 
Bingsa Miljøpark AS Blindheimshaugen 24 6012 ÅLESUND 
Nordvest Nett AS Elling O. Wallbøes veg 12 6240 ØRSKOG 
Egil Alvik Alvikvegn 334 6019 ÅLESUND 
Aalesund Skytterlag Alvikvegen 170 6011 ÅLESUND 
Gundersen Eiendom Aalesund AS Alvikvegen 185 6019 ÅLESUND 
Bingsa AS Gladengveien 3B 0661 OSLO 
Havneterminalen AS Hanøytangen 122 5310 HAUGLANDSHELLA 
Knut Ove Rødseth Brusdalsvegen 291 6011 ÅLESUND 
Oddlaug Gunvor Rødseth Øvrevollen 7 6018 ÅLESUND 
Ingebrigt Jarle Berg Brusdalsvegen 284 6011 ÅLESUND 
Randi Karin Teige Østre Olsvikveg 11 6019 ÅLESUND 
Torvald Storstein Kjøpmannsgata 12  6390 VESTNES 

Adresseliste 

Kopi til:  
Veidekke Industri AS Postboks 508 Skøyen 0214 OSLO 

 
 


