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Dato:  29.09.2022 
Vår ref:  22/02393-5 
Deres ref:     

 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Ulvedalen fjelltak i Øystre 
Slidre kommune. Tiltakshaver: Nordtorp Grustak 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: fredag 28. oktober 2022 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Søknaden gjelder uttak av masser på del av gårds- og bruksnr. 20/3 i Øystre Slidre 
kommune, tiltakshaver: Nordtorp Grustak AS med org.nr. 989 794 930. Omsøkt 
område er om lag 58 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12-13. Det er 
anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 50.000 m3

 og totalt uttak på om lag 704.600 
m3. Området er regulert til område for steinbrudd/masseuttak i reguleringsplan for 
«Ulvedalen fjelltak» med planid.: 0544R2010-03, vedtatt 17.03.2011. 
 
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. 
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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 ved søk i Artsdatabanken den 26.09.2022 fått treff på gaupe i nærheten av 
uttaksområdet, klassifisert som Sterkt Truet (EN). 
 
I tillegg er det treff på følgende arter som er klassifisert som Nær truet (NT) eller 
Sårbar (VU): 
 

• Gjøk (NT)  

• Taksvale (NT) 

• Hare (NT) 

• Tårnseiler (NT) 

• Stær (NT) 

• Tretåspett (NT) 

• Mogop (NT) 

• Granmeis (VU) 

• Gulspurv (VU) 
 
Det er videre treff på fremmedart av nasjonal forvaltningsinteresse; hagelupin i 
nærområdet. Se høringsvedlegget side 14-15. 
 
Ved søk i Naturbase 26.09.2022 er det treff på myr nært uttaket. I tillegg er det treff på 
flere kulturminner (bygninger) i området. Se høringsvedlegget side 16. 
 
NVEs karttjeneste viser aktsomhetssone for flom i nærliggende bekk, samt 
aktsomhetssone for snøskred. Se høringsvedlegget side 17. 
 
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. 
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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 
 
 

Stian Bøkestad Utvik Trude Aune Sagvik 
konsulent seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Trude Aune Sagvik 
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Vedlegg:  

Høringsvedlegg 

  

Mottakere: 

Øystre Slidre kommune Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region øst 

Vangsveien 73,Postboks 4223 2307 HAMAR 

Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

NORDTORP JOHN BYGDINVEGEN 2534 2940 HEGGENES 

SØRGAARD OLE GUNNAR BYGDINVEGEN 2841 2950 SKAMMESTEIN 

HELLE SVERRE DALSVEGEN 110 2940 HEGGENES 

HEGGE KARI NORDTORP BYGDINVEGEN 3344 2950 SKAMMESTEIN 

FLAATEN NINA CHRISTIN BJERKEBAKKEN 33B 0757 OSLO 

HEGGE ASTRID LYNGÅS, NORDSTADVEGEN 8 2940 HEGGENES 

BJØRUM VIGDIS POLLEVEIEN 8 1407 VINTERBRO 

RYBØ TOM BYGDINVEGEN 2742 2950 SKAMMESTEIN 

RYBØ BERIT MARGRETHE BYGDINVEGEN 2742 2950 SKAMMESTEIN 

ENGER ARVE BYGDINVEGEN 2683 2950 SKAMMESTEIN 

DÆHLI SVERRE DBO V/MARGIT DÆHLI, 

SKAGSVEGEN 8 

2940 HEGGENES 

DALBØ HÅVAR BYGDINVEGEN 2681 2950 SKAMMESTEIN 

ENGER BODIL BYGDINVEGEN 2681 2950 SKAMMESTEIN 

FLAATEN NINA CHRISTIN BJERKEBAKKEN 33B 0757 OSLO 

SKOGLUND STEINAR BYGDINVEGEN 2805 2950 SKAMMESTEIN 

OLSEN INGER L EKERBAKKE LOMMEDALSVEIEN 284 1350 LOMMEDALEN 

HÅVI MARIT INGRID BYGDINVEGEN 2698 2950 SKAMMESTEIN 

Kopi til:  

Nordtorp Grustak AS Dalsveien 73 2940 HEGGENES 

 
 


