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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, mottatt ved DMF den 10. april
2019.
Søknaden om driftskonsesjon sendes med dette på høring til aktuelle høringsinstanser
for at saken skal bli tilstrekkelig belyst, i henhold til forvaltningsloven § 17. Vi ber
kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis det er særlig berørte parter
som ikke står på adresselista for denne høringen.
Høringsfrist: 10. oktober 2019.
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.
Sammendrag av søknaden
Granås Maskin AS søker om driftskonsesjon for uttaket Granås pukk og grus, lokalisert
på eiendommen gbnr. 112/24 i Nannestad kommune. Tiltakshaver skal ta ut sand og
grus, løsmasser, innenfor det omsøkte området på ca. 13 daa. Kart over
konsesjonsområdet finnes på s. 14 og 15 i høringsvedlegget.
Ifølge tiltakshaver utgjør det samlede uttaksvolumet innenfor det omsøkte området
ca. 160 000 m3. Tiltakshaver ser for seg å ta ut ca. 10 000 m3 i året. Dette kan endre seg
basert på etterspørsel og markedssituasjonen.
Omsøkt område er i reguleringsplan «Detaljregulering for Slettmoen Næringsområde,
N11», vedtatt av Plan- og utviklingsutvalget i Nannestad kommune den 25.august
2015, regulert til næringsbebyggelse, grønnstruktur samt skogbruk.
Ifølge tiltakshaver består grunnen innenfor omsøkt område hovedsakelig av
breelvavsetninger, men en finner også elve- og bekkeavsetninger. Sand- og
grusforekomsten er en deltaavsetning som er bygget opp til ca. 205-210 m.o.h. Videre
viser tiltakshaver til at NGU har tatt prøver i området som viser at 70-75 % av massene
består av sand, 20-30 % består av grus og at 2-5 % er stein. Forekomsten er ifølge

tiltakshaver klassifisert som kommunalt meget viktig. Massene er godt egnet som
byggeråstoff.
Forventninger til høringsuttalelsene
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om
konsesjon bør gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i
søknaden, ønsker vi informasjon om det.
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltningsmyndighet. Uttalelser knyttet til kommunens vedtatte arealdisponeringer (arealplan,
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke
i vår vurdering. Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser,
godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning.
Vi ber spesielt kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen informere om tiltaket
påvirker miljø, herunder naturmangfold, kulturminner og forurensning. Hvis
kommunen eller fylkesmannen har informasjon om slik påvirkning, vil vi gjerne ha en
beskrivelse av eventuelle konsekvenser og konkrete forslag til avbøtende tiltak og
vilkår.
Søk i Artskart og Naturbase viser funn av elvemusling i elveløpet Leira, et stykke unna
omsøkt tiltak. DMF kan ikke finne at dette temaet er belyst i planbeskrivelsen og ber
om at fylkesmannen vurderer hvorvidt tiltaket kan ha innvirkning på elvemuslingen i
området. Vi ber også om at fylkesmannen foreslår avbøtende tiltak dersom det viser
seg at driften kan ha negativ innvirkning på elvemuslingen.
I Artskart er det også registrert kortnebbgås utenfor uttaksområdet. DMF ber om at
fylkesmannen informerer oss dersom tiltaket kan ha negativ innvirkning på bestanden
av kortnebbgås i området. Vi ber også om innspill knyttet til eventuelle avbøtende
tiltak som kan iverksettes for å minimere eventuelle negative effekter uttaket vil ha for
kortnebbgåsa.
Naturbase viser også funn av viktig naturtype Kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elveparti med ID BN00046973, Leira Kringler-Evjebråten. Vi ber om at
fylkesmannen informerer oss dersom uttaket vil ha negative konsekvenser for
registreringen, samt at fylkesmannen foreslår eventuelle tiltak for å minske negative
konsekvenser driften kan ha for naturtypen.
Ifølge Naturbase ligger uttaksområde innenfor et kartlagt, viktig friluftslivsområde med
ID: FK00016765, Romeriksåsen. Vi kan ikke se at planbeskrivelsen har omtalt dette
friluftslivsområdet, og ber om at kommunen gir oss en tilbakemelding dersom driften i
området vil kunne ha negative konsekvenser for det kartlagte friluftslivsområdet.
Dersom kommunen ser det nødvendig med avbøtende tiltak, ber vi også om innspill på
dette.
Søk i Naturbase viser også at uttaksområde ligger innenfor Verneplan for vassdrag_
Leira, med ID 002/29. Vi ber om at NVE gir oss en tilbakemelding med tanke på
eventuelle negative konsekvenser tiltaket vil kunne ha med tanke på verneplanen,
samt at dere spiller inn mulige avbøtende tiltak som kan minimere uttakets påvirkning
på verneplanen.
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Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket om konsesjon skal gis
eller ikke.
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 og ethvert uttak av
naturstein er konsesjonspliktig.
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknadene 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
DMF stiller normalt vilkår ved tildeling av driftskonsesjon i henhold til mineralloven §
43. Vilkårene kan blant annet omfatte krav til driftsplan og økonomisk
sikkerhetsstillelse for sikring og opprydning etter endt drift.
Høringsuttalelsene sendes til
Epost post@dirmin.no eller ordinær post: Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen
Tuva Gravbråten Rooth
overingeniør

Stine Borge Nordskag
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Stine Borge Nordskag
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Mottakere:
Nannestad kommune
Einar Kristoffer Vollaug
Lars Gudbrand Skjennum
Pål Edvin Granås
Ellen Dahl Vamsæter
Terje Vamsæter
Carl Georg Tangen
Torstein Haug
Nordby Eiendomsselskap AS
Jorun Marie Edseth
Karl Martin Nordby
Erik Økern
Statens vegvesen Region øst
Mathiesen Eidsvold Værk
ANS
Gunnar Edseth
Inger Mette Dalen
Morten Dalen
Akershus fylkeskommune
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Hafslund Nett AS
Kopi til:
Granås Maskin AS

Teiealléen 31
Breenvegen 29
Åsvegen 791
Homledalsvegen 26
Breenvegen 30
Breenvegen 30
Vestre Hurdalsveg 115
Vålandsvegen 96
Åsvegen 309
Slettmovegen 8
Åsvegen 309
Vålaugsvegen 65
Postboks 1010 Nordre Ål
Postboks 24

2030 NANNESTAD
2032 MAURA
2032 MAURA
2030 NANNESTAD
2032 MAURA
2032 MAURA
2032 MAURA
2032 MAURA
2033 ÅSGREINA
2032 MAURA
2033 ÅSGREINA
2032 MAURA
2605 LILLEHAMMER
2091 HURDAL

Slettmovegen 8
Slettmovegen 38
Slettmovegen 38
Schweigaards gt. 4
Postboks 325
Postboks 990 Skøyen

2032 MAURA
2032 MAURA
2032 MAURA
0185 OSLO
1502 MOSS
0247 OSLO

Homledalsvegen 26

2030 NANNESTAD
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