
 
 

 
 
   

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. 
Se mottakerliste nedenfor. 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  14.11.2022 
Vår ref:  22/04768-5 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for NOMAS Masseuttak gbnr. 
211/54 og 209/21 i Drammen kommune. Tiltakshaver: NORSK 
MASSEHÅNDTERING RESSURS 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: 13. desember 2022 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
DMF har mottatt søknad om driftskonsesjon fra Norsk Massehåndtering Ressurs AS. 
Omfattede eiendommer er gbnr. 209/21, 211/1, og 211/54 i Drammen kommune. 
Omsøkt område er på om lag 82,3 daa og fremgår av kart i høringsvedlegget side 12-
13. Vi gjør oppmerksom på at omsøkt konsesjonsområde i nordlig del har blitt redusert 
med 0,97 daa på grunn av en tilgrensende konsesjon. Driftsplanen med kart skal 
oppdateres med denne endringen, men da det er en liten reduksjon og tiltakshaver 
oppgir at justeringen ikke vil påvirke drift nevneverdig anser vi det ikke som nødvendig 
at den er på plass før denne høringen. 
 
Det er anslått et årlig uttak av sand og grus på om lag 60 000 m3, og totalt uttak er 
estimert til 550 000 m3. Området er regulert til industri/grustak i reguleringsplan «MJ 
35, Ryghkollen» vedtatt 20.10.1993. I gjeldene kommuneplans arealdel, vedtatt 7. 
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oktober 2015, er arealet avsatt til bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning og framtidig 
næringsbebyggelse.  
 
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 ved søk i Artsdatabanken fått treff på følgende arter klassifisert som Kritisk 
Truet (CR) i nærheten av uttaksområdet: 
 

• Hauksanger 
• Hettemåke 
• Lomvi 
• Sandfaks 
• Vipe 
• Åkerrikse 

 
Det er videre treff på en rekke andre arter klassifisert som Sterkt Truet (EN), Nær Truet 
(NT) eller Sårbar (VU) i området. Av disse fremhever vi at det er observert sandsvale, 
som er klassifisert som Sårbar, i uttaksområdet. Tiltakshaver har i driftsplanen omtalt 
tiltak med hensyn til sandsvale. Videre er det også registrert funn av fremmedarter av 
nasjonal forvaltningsinteresse. Se side 14-19 i høringsvedlegget. 
 
Ved søk i Naturbase er det treff på naturvernområde med kalkbarskog i nærheten – 
Strykenåsen naturreservat – og på kulturminner i nærheten. Se side 20 og 21. 
NVEs aktsomhetskart viser at uttaket ligger i område med mulighet for 
sammenhengende forekomster av marin leire, og uttaket ligger tilsvarende i 
utløpssone for snøskred. Se side 22 og 23. 
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Uttaket ligger i et område med høy aktsomhet for radon. Tiltakshaver har omtalt tiltak 
i driftsplanen. Det går et nettanlegg gjennom uttaket. Tiltakshaver oppgir at de har god 
dialog med netteier. 
 
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 
 
 

Stian Bøkestad Utvik Ragnhild Grønvold 
konsulent   seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Ragnhild Grønvold 
 
 

POST- OG BESØKSADRESSE  
Ladebekken 50 
7066 Trondheim  
 
TELEFON + 47 73 90 46 00  
E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  
 
GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 
IBAN NO5376940505883   
ORG.NR. NO 974 760 282  
 
SVALBARDKONTOR 
TELEFON +47 79 02 12 92 
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Vedlegg:  
Høringsvedlegg 
  
Mottakere: 

Drammen kommune Engene 1 3008 DRAMMEN 
Statsforvalteren i Oslo og 
Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region øst 

Vangsveien 73,Postboks 4223 2307 HAMAR 

Glitre Energi Nett AS Postboks 7007 3007 DRAMMEN 
Anette Stryken Drammensveien 151 3050 MJØNDALEN 
Bjørn Gevelt Kristoffer Ryghs vei 1 B 3050 MJØNDALEN 
Ryghkollen Eiendom AS Teglverksveien 100 3057 SOLBERGELVA 
Nerkollen AS Teglverksveien 100 3057 SOLBERGELVA 
Viken fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO 
Svein Erik Berntsen Raveien 3 3050 MJØNDALEN 
Øivind Iversen Postboks 151 3051 MJØNDALEN 
Håvard Lapinskas Gevelt Kristoffer Ryghs vei 1A 3050 MJØNDALEN 
Mile AS                       
Ragnhild Gjerløw Kristoffer Ryghs vei 8 3050 MJØNDALEN 
Eivind Sørensen Kristoffer Ryghs vei 8 3050 MJØNDALEN 
Grethe G. Finquist Kristoffer Ryghs vei 52 3050 MJØNDALEN 
Jan Erik Øen Kristoffer Ryghs vei 50 3050 MJØNDALEN 
Ahmad Noman Safi Kristoffer Ryghs vei 14 3050 MJØNDALEN 
Tamana Safi Kristoffer Ryghs vei 14 3050 MJØNDALEN 
Jostein Sindsen Kristoffer Ryghs vei 48 3050 MJØNDALEN 
Tohmas Brevick Kristoffer Ryghs vei 4 3050 MJØNDALEN 
Fatih Agris Kristoffer Ryghs vei 46 3050 MJØNDALEN 
Hatice Nur Agris Kristoffer Ryghs vei 46 3050 MJØNDALEN 
Marzia Zahidi Kristoffer Ryghs vei 44 3050 MJØNDALEN 
Arif Alizadeh Kristoffer Ryghs vei 44 3050 MJØNDALEN 
May Elin Mathiesen Kristoffer Ryghs vei 10 3050 MJØNDALEN 
Hilde Margrete Oftebro Kristoffer Ryghs vei 2 3050 MJØNDALEN 
Elin Iversen Kristoffer Ryghs vei 40 3050 MJØNDALEN 
Ole Tom Bratt Kristoffer Ryghs vei 6 3050 MJØNDALEN 
Brede Hartvig Svendsen Ryghgata 31B 3050 MJØNDALEN 
Roar Hartvig Svendsen Korvaldveien 44 3050 MJØNDALEN 
Anne Berit Falkbäck Hovjordet 1 A 3055 KROKSTADELVA 

Kopi til:  
Norsk Massehåndtering 
Ressurs AS 

Teglverksveien 100 3057 SOLBERGELVA 

 
 


