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Dato:  03.03.2023 
Vår ref:  23/00403-4 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Somma pukkverk i 
Ringerike kommune. Søker: RIPU 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, samt 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, og for å ta rede på om det er noe til 
hinder for å innvilge driftskonsesjon, sender vi saken på høring, jfr. forvaltningsloven § 
17. Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket om 
driftskonsesjon.  
  
Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, 
arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. 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: 3. april 2023   
  
Høringsuttalelsene sendes til epost post@dirmin.no eller med ordinær post til 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 
7066 Trondheim.  
  
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 RIPU AS med org. nr. 
917 815 771, for uttak av mineralske masser på gbnr. 275/166 i Ringerike kommune.   
  
Omsøkt areal er på ca. 72 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. 
Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 50.000 m3 og totalt uttak på om lag 
870.000 m3.   
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Området er avsatt til «steinbrudd/massetak» (BMS) i reguleringsplan for «Somma 
pukkverk» med ID 0605-392, vedtatt av Ringerike kommune 24. november 2016.   
 
Det er tidligere drevet masseuttak innenfor samme område, med konsesjon gitt i 
vedtak 14/01932-15 av 14. august 2017. Denne konsesjonen er bortfalt som følge av 
ettårsfristen i mineralloven § 45 (1) 1. pktm. Ny tiltakshaver kan derfor ikke søke 
overdragelse etter mineralloven § 45a, men må søke ny konsesjon etter mineralloven 
§ 43. 
  
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 er konsesjonspliktig.  
  
Konsesjonssøknaden avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering der DMF, i tillegg til 
lovkravet om bergfaglig forsvarlig drift, også vurderer tiltakets:  
  

• betydning for verdiskaping og næringsutvikling  
• innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv  
• innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under drift  
• miljømessige konsekvenser  
• hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av området  

  
Forventninger til høringsuttalelsene  
Private interessenter kan komme med innspill til relevante forhold som bør hensyntas i 
den aktuelle saken.  
 
Offentlige etater bes om å ut fra eget ansvarsområde å vurdere om det er forhold som 
tilsier at driftskonsesjon ikke bør innvilges, eventuelt om det bør stilles vilkår om 
avbøtende tiltak. Vi viser i denne forbindelse særskilt til vår gjennomgang av 
kunnskapsgrunnlaget så langt for følgende hensyn:  
  

Kunnskapsgrunnlag etter naturmangfoldloven, se høringsvedlegget s. 13 -15 
DMF har foretatt søk i Økologisk grunnkart, Naturbase og Artskart og pr. 24. 
januar 2023 fått følgende treff av betydning for vurderingene etter 
naturmangfoldloven:  

 
Maskerte treff på sensitive artsdata for ugler og rovfugl 
- Lappugle (sårbar - VU) 
- fiskeørn (sårbar - VU) 
- kongeørn (livskraftig - LC)  
 
Forvaltningsområde for rovvilt 
- Gaupe (sterkt truet EN) – i uttaket 2014 
 
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse  
- Nattsmelle – karplante (sterkt truet - EN) nord for uttaket i 1985 
- Brunmyrak – karplante (nært truet - NT) nord for uttaket i 1985 
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Det omsøkte uttaksområdet er avsatt til steinbrudd/masseuttak i 
reguleringsplanen for «Somma pukkverk», vedtatt av Ringerike kommune 24. 
november 2016. I planbeskrivelsene er det også henvist til vedlagte 
konsekvensutredninger for hhv. naturmangfold (vedlegg 4) og landskapsbilde 
(vedlegg 5). DMF kjenner ikke innholdet i vedleggene, men ser at 
registreringene av treffene som vist ovenfor er foretatt før reguleringen av 
området og konsesjonsvedtaket fra 2017. Usikkerheten knytter seg til de 
maskerte treffene på sensitive artsdata. Vi ber særskilt om Statsforvalterens 
vurdering av tiltakets eventuelle betydning for disse. 
 
Vannforekomster og drikkevannskilder, se høringsvedlegget s. 16  
Vi kan ikke se at det er registrerte drikkevannskilder i umiddelbar nærhet til 
det omsøkte uttaksområdet.  

 
Det omsøkte området ligger imidlertid i nærheten til Breitjern som er en del av 
elva Somma, registrert i Vann-Nett med ID 012-255-R. Vannforekomsten er 
registrert som sterkt modifisert (SMVF) som følge av regulering, og 
«Hydrologiske endringer uten minstevannføring – vannkraft» er registrert som 
påvirkningsfaktor av «middels grad». Minstevannføring fra Samsjøen er oppgitt 
som tiltak (tiltaks id: 5107-1935-M). 
 
Breitjern og elva ligger i overkant av 60 m fra oppgitt uttaksgrense, og det er i 
reguleringen av området satt av et belte til vegetasjon (GV) og hensynssone 
(H560_1) for bevaring av naturmiljø ned mot tjernet og evla. I tillegg er 
avrenning til vassdraget hensyntatt i utkast til driftsplan for uttaket med 
planlagt sedimentasjonsgrøft for sedimentering av finstoff og fordrøyning av 
vann før infiltrasjon til grunnen.  

  
  
DMF vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å fatte vedtak i saken. Dersom 
det er forhold som ikke er tilstrekkelig belyst, ber vi om opplysninger om dette. Det 
samme gjelder dersom det er særlig berørte interesser som ikke er representert på 
adresselisten. 
 
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.  
  
Med hilsen  
  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Maria Lauritzen Trude Aune Sagvik 
seksjonssjef seniorrådgiver 

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

Statsforvalteren i Oslo og 
Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region øst 

Vangsveien 73,Postboks 4223 2307 HAMAR 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Viken fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO 
BRÅTEN BJØRN OLAV SAMSJØVEIEN 108 3525 HALLINGBY 
BRÅTEN TONE SAMSJØVEIEN 108 3525 HALLINGBY 
SOLBERG PER MAGNE SAMSJØVEIEN 123 3525 HALLINGBY 
ASLAKSRUD JAN ROBIN Somdalsgata 7 3525 HALLINGBY 
GROSETH LARS SOMDALSGATA 11 3525 HALLINGBY 
HAUGEN MAY BRITT 
BENTZEN 

SAMSJØVEIEN 113 3525 HALLINGBY 

GRØHOLT HANS EID NORDBYVEIEN 120A 3038 DRAMMEN 
GUNDHUS ERIK Samsjøveien 17 3525 HALLINGBY 
LUDVIGSEN SVEIN EDDY SAMSJØVEIEN 111 3525 HALLINGBY 
Somma Pukk AS Skollerudveien 15 3516 HØNEFOSS 

Kopi til:  
Ripu AS Nymobakken 34 3516 HØNEFOSS 

 
 


