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Dato:  25.06.2015 
Vår ref:  13/00367-8 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Østli Massetak i 
Nannestad kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
revidert søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av 
mineralressurser (mineralloven) fra Lauritz Fladby AS, datert 25.02. 2015 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelige på DMF sin hjemmeside: 
http://www.dirmin.no/ under ”Saker til høring”. Høringsinstansene kan få tilsendt 
papirutgave av søknaden ved forespørsel. 
 
Høringsfristen er 07.08. 2015.  
 
Søknaden 
Østli Massetak ligger ca. 2 km vest for Rv. 120 ved den sørvestligste delen av 
Hurdalssjøen i Nannestad kommune. Det var drift i massetaket i siste halvdel av 1990-
tallet da det ble krav om regulering av uttaket. Massetaket ble regulert i 2002 uten at 
driften ble gjenopptatt. 
 
DMFs behandling av søknaden 
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.  
 
DMF er konsesjonsmyndighet i saker med samlet uttak av mineralforekomster på mer 
enn 10 000 m³ masse og et hvert uttak av naturstein. 
 
DMF sender søknadene, inkludert driftsplaner, på høring til aktuelle høringsinstanser 
jf. forvaltningslovens § 17. Dette vil normalt være grunneier og andre kjente 
rettighetshavere, eiere, drivere og beboere og andre kjente rettighetshavere på 
naboeiendommer som kan bli berørt samt kommunen, fylkeskommunen og statlige 
forvaltningsorgan.  
 
Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser før DMF fatter vedtak. 
 
Innkomne konsesjonssøknader underlegges en skjønnsmessig prøving hos DMF før det 
avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal 
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gis, legges det vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten, det vil si om 
prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig 
forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved 
vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på: 
 
• Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling 
• Tiltakets eventuelle innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsliv og samfunnsliv 
• Tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under drift 
• De miljømessige konsekvenser av utvinning 
• Hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av området 
 
Dersom DMF gir driftskonsesjon, knyttes det normalt vilkår til denne, jf. mineralloven 
43. Vilkår omfatter blant annet krav om driftsplan, økonomisk sikkerhetsstillelse, mv. 
 
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke 
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen 
lovgivning.  Det er søkers ansvar å innhente slik tillatelse. 
 
Nærmere om høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
konsesjon bør gis eller ikke, herunder konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår 
som bør stilles, hensyntatt det ansvarsområdet den aktuelle instans er satt til å 
forvalte, samt for private parter, de innspill som anses relevante ut ifra konkrete 
forhold i den aktuelle sak. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er 
belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opplysninger om det. 
 
Generelle kommentarer knyttet til arealbruk i området skal ikke vurderes ved en 
søknad om driftskonsesjon. Dette ivaretas gjennom plan- og bygningsloven. 
Synspunkter knyttet til kommunens allerede vedtatte arealdisponering (arealplan, 
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vil derfor ikke tillegges 
særlig vekt ved vår vurdering. 
 
Vi ber kommunen spesielt informere oss så snart som mulig om det er særlig berørte 
parter som ikke står på adresselista. I tillegg ber vi kommunen vurdere om den 
vedlagte driftsplanen er i tråd med de føringer som er gitt i reguleringsplanen for det 
omsøkte området. 
  
Innsendelse av høringsuttalelser  
Vi ber om at høringsuttalelsen sendes innen fristen 07.08. 2015, på e-post til 
mail@dirmin.no eller ordinær post til:  
 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 
Lade, 7441 Trondheim. 
 
Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om konsesjon skal gis eller ikke. 
Dersom uttalelsen er omfattende, er det derfor en fordel om det utarbeides et 
sammendrag som kan brukes til dette. 
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Vennlig hilsen 
 
 
Børre Fiva Alf Viktor Larsen 
senioringeniør senioringeniør 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Alf Viktor Larsen 
 
 
Vedlegg, se www.dirmin.no: 
Søknad.pdf 
Driftsplan med vedlegg 1 - 17.pdf 
Naboliste pr 28.11.14.pdf 

Mottakere: 
Nannestad kommune Teiealléen 31 2030 NANNESTAD 
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus 

Postboks 8111 Dep 0032 OSLO 

Akershus fylkeskommune Schweigaards gt. 4 0185 OSLO 
Tor Henrik Holter Holkebyvegen 10 2032 MAURA 
Arne Kristian Dahl Stengårdvegen 41 2032 MAURA 
Astrid Rui Birkeland Stengårdvegen 64 2032 MAURA 
Kristoffer Rui Birkeland Armauer Hansens gt. 9 0455 OSLO 
Bjørn Erik Stadheim Fridtjof Nansens veg 11 B 1472 FJELLHAMAR 
Bjørn Tore Langsett Stensgårdsvegen 84 2032 MAURA 
Trond Østli Stensgårdsvegen 68 2032 MAURA 
Nannestad Beitelag v/Jostein Tærud,Vestre 

Hurdalsveg 173 
2032 MAURA 

Nannestad Sankelag v/David Eik,Engervegen 41 2030 NANNESTAD 

Kopi til:  
Lauritz Fladby AS Nannestadvegen 186 2030 NANNESTAD 

 
 


