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Dato:  28.11.2022 
Vår ref:  22/02189-12 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Masseuttak Seberg på 
Seberg Gård i Ringsaker kommune. Søker: Ringsaker Pukk 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: 9. januar 2023 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ringsaker Pukk AS med org. nr. 
997 240 367, for uttak innenfor et område på ca. 55 dekar på gbnr. 236/2 i Ringsaker 
kommune. Det planlegges pr. søknadstidspunktet for uttak av om lag 60.000 m3 fast 
fjell (kalkstein/limstein) med anslått årlig uttak på 20.000 m3. 
 
Området er i den kommunale arealplanen avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål 
samt reindrift (LNFR), men gitt dispensasjon fra arealformålet innenfor et begrenset 
område (etappe 1 og 2) i påvente av detaljregulering av området. Sistnevnte med 
arealplanID.: 3411_2022006 er av kommunen lagt ut på offentlig ettersyn med frist 8. 
januar 2023.  
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Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden? 
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknaden 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 

 
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. 
DMF har utført søk i relevante natur- og miljødatabaser og fått følgende treff: 
 

• Søk i miljødirektoratets naturbase ga treff på to naturtyper, som vist i 
høringsvedlegget s. 18 og 19. Treffet er på naturtypen Frisk kalkgranskog, som 
ligger vest for uttaksområdet. Denne naturtypen har lokalitetskvalitet «Lav 
kvalitet». Den andre naturtypen er på Dokkadeltaet nasjonale våtmarks senter, 
og er et større areal der også uttaksområdet inngår.  
 

• Kulturminnesøk ga treff på kulturminner i og i tilknytning til uttaksområdet. 
Funnene er vist på s. 20 og 21 i høringsvedlegget. Kulturminnet som er vist på 
s. 20 er på et gravfelt bestående av flere gravhauger med ulik vernestatus. 
Kulturminnet er beskrevet som å være delvis skadet av tidligere drift i 
kalksteinsbruddet. Det andre kulturminnet er vist i høringsvedlegget s. 21, og 
er på et Dyrkingsspor med vernestatus automatisk fredet.  

 
• Ved søk i aktsomhetskart for Radon (NGU) fikk vi treff som vist i 

høringsvedlegget s. 22. Her fremgår det at uttaksområdet ligger i et område 
med særlig høy aktsomhet for radon.  

 
• Funn gjort i NVE’s kartatlas er vist i høringsvedlegget s.23 og viser at det går et 

regionalt distribusjonsnett langs konsesjonsområdet. Netteier er Elvia AS. 
 
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. 
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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. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Anne Hyllseth Trude Aune Sagvik 
overingeniør seniorrådgiver 

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

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 
DSA Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet 

DSA Postboks 329 0213 Oslo 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region øst 

Vangsveien 73,Postboks 4223 2307 HAMAR 

Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 HAMAR 
Elvia AS Postboks 4100 2307 HAMAR 

Adresseliste 

Kopi til:  
Ringsaker Pukk AS Maskinvegen 1 2540 VINSTRA 
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