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Dato:  09.10.2019 
Vår ref:  19/02932-4 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Holmenga Nord i Eidsvoll 
kommune. Tiltakshaver: GMM AS. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, mottatt ved DMF den 18. juli 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: 6. november 2019. 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
GMM AS søker om driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Holmenga nord. Uttaket er 
lokalisert på gbnr. 97/1 i Eidsvoll kommune. Digitalisering av omsøkt område viser at 
det er ca. 230 daa. Se kart over konsesjonsområdet på s. 14 og 15 i høringsvedlegget. 
Ifølge tiltakshaver er det planlagte samlede uttaksvolumet innenfor omsøkt område 
ca. 800 000 m3. Tiltakshaver antyder et årlig uttak på ca. 50 000 m3. Uttaksmengde og 
uttakstakt kan variere noe avhengig av markedssituasjon og etterspørsel.  
 
Tiltakshaver viser til NGU sin beskrivelse av forekomsten i deres berggrunnskart: 
«Granittisk til tonalittisk gneis, glimmerskifer og metasandstein, amfibolitt. Som regel 
migmatittisk med slirer, linser eller mindre kopper av granitt og pegmatitt». 
Tiltakshaver beskriver at massene skal benyttes i opparbeiding og etablering av 
næringsareal. Overskuddsmassen skal selges og er hovedsakelig tenkt benyttet til 
kvalitetsfylling til infrastrukturprosjekter i nærområdet. Massene skal knuses, sorteres 
og selges fra uttaksområdet. Tiltakshaver antar at ressursen kan utnyttes med 100 %. 
 
Området er i «Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 – Holmenga nord» med planID: 
023730800, vedtatt i kommunestyret den 3. september 2019, regulert til kombinert 
formål – forretning/kontor/industri/lager. 
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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 forvaltnings-
myndighet. 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 har vist funn av veikstarr like i nærheten av planområdet. Vi 
ber om at fylkesmannen informerer oss dersom tiltaket kan ha påvirkning på 
registreringen. I tillegg ber vi om at fylkesmannen skisserer eventuelle avbøtende tiltak 
som tiltakshaver kan gjennomføre for å redusere mulige negativ innvirkning uttaket vil 
kunne ha for registreringen. Se høringsvedlegget s. 56 og 58. 
 
I tillegg har søk i artskart vist funn av vepsevåk med influensområde over deler av 
planområdet/uttaksområdet. Vi ber om at fylkesmannen bistår med informasjon 
dersom uttaket vil kunne ha negativ effekt for registreringen, samt foreslår/skisserer 
eventuelle avbøtende tiltak som vil kunne redusere eventuelle negative effekter 
uttaket vil kunne ha for registreringen. Se høringsvedlegget s. 59. 
 
Videre har søk i naturbase vist at deler av uttaksområdet ligger innenfor verneplan for 
vassdrag med Verneplan ID: 002/1, Hurdalsvassdragene. Vi ber om at NVE bistår oss 
med informasjon dersom uttaket vil kunne ha negativ innvirkning på verneplanens 
formål. Samtidig ber vi om at NVE skisserer eventuelle mulige avbøtende tiltak som 
tiltakshaver kan iverksette for å redusere eventuelle mulige negative innvirkninger 
uttaket vil kunne ha for verneplanen. Se høringsvedlegget s. 57. 
 
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. 
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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 
 
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. 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 
 
 

Aleksander Thorbergsen Stine Borge Nordskag 
overingeniør rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Stine Borge Nordskag 
 
 
Vedlegg:  
Adresseliste_Holmenga Nord.pdf 
  
Mottakere: 

Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL 
Adresseliste                       
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region øst 

Vangsveien 73,Postboks 4223 2307 HAMAR 

Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Hafslund Nett AS Postboks 990 Skøyen 0247 OSLO 
Akershus fylkeskommune Schweigaards gt. 4 0185 OSLO 

Kopi til:  
GMM AS Randmælsveien 34 2560  
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Navn Adresse Postnr Poststed
MOLSTAD KRISTIN BRÅTENVEGEN 19 2074 EIDSVOLL VERK
FLESKHELLER ANDRE BOKSRUDVEGEN 29 2080 EIDSVOLL
DAHLEN OLAV SIKTEMELSVEGEN 21 2074 EIDSVOLL VERK
TRIO EIENDOM EIDSVOLL AS Postboks 14   Leirdal,co PTO Teknikk AS 1008 OSLO
EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB Skistuavegen 30 2074 EIDSVOLL VERK
STATENS VEGVESEN REGION ØST Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER
OLSEN PÅL ROHNNY DAHLEN Ø 2074 EIDSVOLL VERK
NEBBENES AS Ormlia 2074 EIDSVOLL VERK
NISTAD GRUPPEN GARDERMOEN AS c/o Nistadgruppen AS,Postboks 23 Kristianborg 5822 BERGEN
INGVALDSEN HANNE BJØRNDALSVEIEN 34 1605 FREDRIKSTAD
RAMSTAD KARI FOSSUMVEGEN 52 2074 EIDSVOLL VERK
JOSTAD TROND TÆRUDVEGEN 4 2070 RÅHOLT
JOSTAD INGER KARI TÆRUDVEGEN 4 2070 RÅHOLT
MATHIESEN EIDSVOLD VÆRK ANS Postboks 24 2091 HURDAL
SKJEFSTAD BRITH ANNE L S TÅRNBYVEIEN 417 2013 SKJETTEN
SKOGLUND OLE PEDER BRINKEN 5 7016 TRONDHEIM
LØNBERG FRANK FORBERG KLASEIEGUTUA 2074 EIDSVOLL VERK
HOLM DANIEL HASKEL KLASEIGUTUA 170 2074 EIDSVOLL VERK
HOLM ANITA HASKEL KLASEIGUTUA 170 2074 EIDSVOLL VERK
LUND VIGDIS KLASEIGUTUA 176 2074 EIDSVOLL VERK
EIDSVOLL VANNVERK Myhrersvingen 14 2080 EIDSVOLL
HOLM OLA SVEN KLASEIGUTUA 174 2074 EIDSVOLL VERK
KAPAASEN ELSE BIRGITTE KLASEIGUTUA 203 2074 EIDSVOLL VERK
EIDSVOLL KOMM VANNVERK
TIGRE UTLEIE AS Bogvegen 5 2090 HURDAL
EIDSVOLL KOMM VANNVERK
ST1 NORGE AS Postboks 1154 Sentrum 0107 OSLO
EIDSVOLL KOMM VANNVERK
ØSTRE HURDALSVEG 189 AS c/o PBM AS,Postboks 1396  Vika 0114 OSLO
ROGNERUD EIENDOM AS Tretjerndalsveien 58 2016 FROGNER
ANDERSEN LAILA IRENE GAUSELVEIEN 10 1406 SKI
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