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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 04.11.2014 fra Bjønndalen Bruk AS, 917 572 771.

1.

Tildeling av driftskonsesjon

WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
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ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Bjønndalen Bruk AS med org. nr. 917 572 771, heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles
driftskonsesjon etter mineralloven § 43.
Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Bjønndalen Bruk på
eiendommene med gnr./bnr. 8/44 og 9/5 i Nittedal kommune. Mineralforekomsten
tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 284 dekar og fremgår av kart i vedlegg 1.
Området er regulert til «pukkverk, steinbrudd» i reguleringsplan med plan-ID 142 og
navn «Bjønndalen Bruk».
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen
lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

2.

Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:
2.1
Driftsplan
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.
Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på
forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF
finner det nødvendig.
2.2
Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 5 300 000, som beskrevet i
vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak
etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.
Den økonomiske sikkerheten skal stilles med konserngaranti, ved at Tiltakshaverens
morselskap Feiring Bruk AS med org. nr. 943 142 947, stiller påkravsgaranti for et beløp
stort NOK 5 300 000,- som beskrevet i punkt 5.11.
Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal Tiltakshaveren ha:
(i)

Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 2.

(ii)

Fremlagt en påkravsgaranti fra morselskap som DMF anser tilfredsstillende, se
vedlegg 3.

2.3
Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
2.4
Øvrige vilkår
Den regulerte formålsgrensen for massetaket skal settes ut eller markeres i terrenget,
slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.
Vilkår knyttet til naturmangfold
Tiltakshaver pålegges følgende vilkår knyttet til vedtakets punkt 5.7 om
naturmangfold:
Tilførsel av fremmede arter skal unngås. Ved gjennomføring av avslutningsarbeider
skal massene som tilføres være rene og fri for fremmede arter.

3.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Bjønndalen Bruk. Godkjent versjon av driftsplanen er
vedlagt dette konsesjonsvedtak, se vedlegg 4.

4.

Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos
følgende høringsinstanser: Nittedal kommune, Akershus fylkeskommune,
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
Statens vegvesen, Statnett SF og andre berørte parter.
Høringsperioden var fra 09.05.2018 til 12.06.2018.
DMF har mottatt høringsuttalelse fra Statnett SF, Markerud Gård ANS, Akershus
fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen.
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Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Statnett SF
Gjengivelse av vesentlige deler av Statnetts høringsuttalelse:
«Det omsøkte området ligger på gbnr 8/44 mfl i Nittedal kommune og er
ferdig regulert til steinbrudd. Vi oppfatter søknaden slik at det søkes om å ta ut
mer masser innenfor det regulerte området, men at områdets uttaksgrense
som sådan ikke endres.
Statnett eier og drifter 300 kV-ledningen Ulven – Fåberg og 420 kV-ledningen
Ådal – Frogner vest for Bjønndalen bruk. Det er cirka 120 meter mellom
uttaksgrensen og senter av 300 kV-ledningen Ulven – Fåberg. Som nevnt
oppfatter vi ikke at uttaksgrensen skal utvides vestover mot ledningen, men at
det skal tas ut mer masser innenfor dagens området. For det tilfellet at det skal
gjøres større sprengningsarbeider i dette vestlige området skal Statnetts
ledningsmester varsles på forhånd. Ledningsmester Bjørn Brekken har telefon
90 59 83 11.»
DMFs kommentar
Vi gjør tiltakshaver oppmerksom på Statnetts høringsuttalelse, og deres krav om
forhåndsvarsling dersom det skal gjennomføres større sprengningsarbeider i den
vestlige delen av konsesjonsområdet.
Ut over dette tar DMF Statnetts høringsuttalelse til etterretning.
Markerud Gård ANS
Gjengivelse av vesentlige deler av Markerud Gårds høringsuttalelse:
«Markerud gård Ans eier den fredete hovedbygningen, det fredete
hageanlegget og det fredete tunet på Markerud gård. Gården og hagen er et
kulturminne av nasjonal verdi. Vi er en av de nærmeste naboene til pukkverket
og er derfor litt overrasket over at vi ikke befinner oss på høringslisten. Vi tok
derfor kontakt med Direktoratet for mineralforvaltning og fikk beskjed om at vi
kan sende inn en høringsuttalelse likevel.
Den fredete hovedbygningen på Markerud gård leies i dag ut til et
aktivitetstilbud til personer med demens. Et tilbud som er organisert gjennom
kommunen. Det arrangeres omvisninger i den historiske hagen i
sommersesongen. Bygningen benyttes som selskapslokaler. Den inneholder
også en boligdel for eierne.
Etter vårt syn er det viktig at man tilrettelegger driften slik at man gjør det
ytterste for å begrense problemene med støy og støv for å redusere
belastningene som pukkverket påfører nabolaget. Vi mener også det er
nødvendig at det legges noen tidsbegrensinger for når anlegget kan være i
drift.
Bakgrunn for krav om avbøtende tiltak:
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Slik anlegget drives i dag foregår steinknusingen fra helt tidlig om morgenen til
kl. 22 på kvelden. Dette er selvfølgelig en påkjenning for nærmiljøet. Denne
type støy over så lange tidsrom oppleves som en belastning selv om nivåene
kanskje ikke overstiger lovlige grenser. Driften innebærer at store lastebiler
med tilhengere kommer kjørende fra før 06.00 om morgenen i alle ukens
dager, faktisk også på enkelte offentlige helligdager. Denne trafikken
innebærer sjenerende lyd fra grus som faller ned i lasteplanene, motorstøy,
piping fra ryggealarmer etc. Når dette pågår hele uken og store deler av
døgnet oppleves det som svært sjenerende. Opplevelsen av det fredete
hageanlegget berøres spesielt. Støyen er svært uheldig når man har grupper
med besøkende i hagen, til tider er det slitsomt å oppholde seg utendørs.
Vinduene i bygningen klirrer når pukkverket går. Det er krevende å bo et sted
der man nesten aldri kan oppleve at det er noenlunde stille.
Kombinasjonen av så lange perioder med støy fra anlegget gjennom uken og
støv som legger seg på vinduer, terrasser og alle utemøbler oppleves slik
driften er i dag, som en for stor belastning for nærmiljøet.
Forslag til avbøtende tiltak:
Ny driftstillatelse bør etter vår mening gis med tidsbegrensinger for drift som
følger:
Man-fredag: Driftstillatelse mellom 06-18
Lørdag, søndag og alle offentlige helligdager: Ingen driftstillatelse
Vilkårene i driftstillatelsen bør omfatte både drift av knuseverket og all
transport av knuste masser både internt i anlegget og for henting og levering
av masser av eksterne aktører.
Dette mener vi er beste måten å sikre helt støyfrie tidsrom. Etter vår mening
er dette en avgjørende kvalitet som må sikres. Det er bedre at støynivåene er
noe høyere i driftstiden, så lenge man får helt støyfrie tidsrom.
Støv fra pukkverket bidrar til at bygningens vinduer må vaskes svært ofte og
alle møbler og ting som står ute får et grått støvlag over seg. Avbøtende tiltak i
forhold til støv fra anlegget bør ligge som en del av ny driftstillatelse.»
DMFs kommentar
Når det gjelder klage på problemer med støv/støy viser DMF til fylkesmannen som
forurensningsmyndighet.
Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel er regulert i
forurensningsforskriften kapittel 30. DMF viser særskilt til kravene for støvdempende
tiltak i § 30-4, grenseverdier for utslipp av støv i § 30-5, støygrenser i § 30-7 og
tidsbegrensning for støy fra sprengninger i § 30-8. DMF forutsetter at Tiltakshaver
driver i henhold til annet regelverk, herunder forurensningsforskriften kapittel 30.
For eventuelle tidsbegrensninger for driftstiden vil DMF vise til at det er kommunen
som planmyndighet som er ansvarlig for dette.
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Ut over dette tar DMF høringsuttalelsen til etterretning.
Akershus fylkeskommune
Gjengivelse av vesentlige deler av Akershus fylkeskommunes høringsuttalelse:
«Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet
og som fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende
merknader til varselet:
Kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale.
Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til automatisk fredete, eller
nyere tids kulturminner.
Friluftsliv
Nittedal kommune har gjennomført karlegging og verdsetting av
friluftsområder (veileder M98-2013). Resultatene av kartleggingen finnes i
Naturbase under fanen friluftsliv og viser at området har høy verdi som
nærfriluftsområde.
Masseforvaltning
Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24.
oktober 2016. Den regionale planen inneholder retningslinjer som skal bidra til
en mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. Det forutsettes at
retningslinjene for håndtering av masser legges til grunn i det videre
planarbeidet.
Fylkesrådmannen har ingen ytterligere merknader til søknaden.»
DMFs kommentar
DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på fylkeskommunens høringsuttalelse vedrørende
den regionale planen for masseforvaltning i Akershus kommune. For øvrig tar DMF
fylkeskommunens høringsuttalelse til etterretning.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Gjengivelse av vesentlige deler av Fylkesmannens høringsuttalelse:
«Fylkesmannen uttaler seg i forhold til forurensning, vannforvaltning og
naturverdier i området.
Forurensning
Det er etablert knuseverk på eiendommen. Tiltakshaver må i den forbindelse
forholde seg til kravene i forurensningsforskriften kapittel 30 i forhold til støy,
støv og utslipp til vann.
Fylkesmannen har mottatt kopi fra kommunen om klage på støy hos nabo. Det
er pr i dag høy aktivitet spesielt knyttet til sprengning. Fylkesmannen anbefaler
at det settes tidsbegrensinger for sprengningsarbeider.
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Vann
Nitrogenavrenning er av erfaring høy fra pukkverk ved sprengningsaktivitet, på
grunn av nitrogenforbindelser i sprengstoffrester. Bjønndalen Bruk bør
overvåke og vurdere tiltak knyttet til nitrogenavrenning til resipient.
Naturverdier
Det meste av tiltaksområdet benyttes allerede som masseuttak og er sterkt
påvirket av dette, og nesten uten vegetasjon. Fylkesmannen kan ikke se at det
er registrert viktige naturtyper innenfor tiltaksområdet. Av registrerte arter er
det verdt å merke seg at rødlistearten dverglo er registrert innenfor
tiltaksområdet. Dette er en art som kan finne seg til rette i grustak og
industriområder. Dette er altså en art som grustaket kan bidra til å ivareta.
Helt i østkanten av tiltaksområdet, i skråningen ned mot Nittedalsveien er det
påvist to rødlistede sopper, huldrebeger (Rhodoscypha ovilla) og bølgekjuke
(Spongiporus undosus). Det er derfor viktig at skogen i den østligste delen av
tiltaksområdet får bli stående av hensyn til naturverdier.
Sandtak og industriområder kan være viktige habitater for en rekke arter, også
rødlistede. Da kan det bli uheldig å sette begrensninger for driften når det
nettopp er aktiviteten som er en forutsetning for sjeldent og truet
artsmangfold som har problemer med å finne egnede habitater ellers i
landskapet. I det aktuelle tiltaksområdet ser det ikke ut til at det er
gjennomført kartlegging av de mest aktuelle artene, men for en rekke insekter,
bl.a. villbier og vepsearter, er slike sandtak viktige områder. Gjennom å
kombinere driften med målrettede hensyn, kan tiltakshaver optimalisere for et
rikt naturmangfold. Det er viktig at det ikke er like påvirket over alt, men at
vegetasjonen spares i enkelte områder, og at det legges til rette for en
naturlig, stedegen flora, helst med nektarproduserende blomsterplanter (ikke
bare gressarter). Fylkesmannen anbefaler at det settes vilkår om at det skal
bevares/etableres vegetasjonsbelter.
Det er viktig at eventuell tilførsel av masser ikke medfører spredning av
fremmede arter som kan utgjøre en trussel mot det biologiske mangfoldet i
området. Det bør settes som krav at tilførte masser skal være fri for skadelige
fremmede arter.
Fylkesmannen har ingen ytterligere merknader til søknaden.»
DMFs kommentar
Vi gjør tiltakshaver oppmerksom på fylkesmannens høringsuttalelse angående
virksomhetens plikter i henhold til forurensningsforskriften kapittel 30. DMF forutsetter
at tiltakshaver driver i tråd med annet regelverk, herunder forurensningsforskriften.
Når det gjelder innspill om å sette tidsbegrensninger for sprengningsarbeid, vil DMF
vise til forurensningsforskriften § 30-8, som slår fast at sprengninger bare skal skje i
tidsrommet mandag til fredag kl. 0700 – 1600.
Fylkesmannen anbefaler videre at det bør settes vilkår om at det skal bevares/etableres
vegetasjonsbelter. DMF finner det ikke hensiktsmessig at bevaring/etablering av
vegetasjonsbelter settes som et eget vilkår, da dette allerede følger av
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reguleringsbestemmelsene. DMF forutsetter at Tiltakshaver driver i henhold til vedtatt
reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Avslutningsvis anbefaler fylkesmannen at det settes som vilkår et krav til at tilførte
masser skal være fri for skadelige fremmede arter. DMF ivaretar nevnte innspill, se
punkt 2.4 og 5.7. Ut over dette tar DMF fylkesmannens høringsuttalelse til etterretning.
Statens vegvesen Region øst
Gjengivelse av vesentlige deler av Statens vegvesens høringsuttalelse:
«Bjønndalen Bruk ligger inne i kommuneplanen for Nittedal kommune som
område for masseuttak og LNF-område, og omfattes av reguleringsplan
vedtatt 26.10.1992.
Statens vegvesen har ingen konkrete merknader til søknaden. På bakgrunn av
at omsøkt estimert uttak ligger innenfor tillatte grense for årlig uttak,
forutsetter vi at tiltaket ikke innebærer nevneverdige endringer knyttet til
trafikkmengde til/fra Bjønndalen Bruk.»
DMFs kommentar
DMF tar Statens vegvesens høringsuttalelse til etterretning.

5.

DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.
I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn
10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF.
Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.
En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om
driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det
legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det
skal legges vekt på 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 hensynene angitt i mineralloven § 2.
DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av
hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.
DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:
5.1
Utvinningsrett
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen
fremlagt avtale med grunneier for gnr./bnr. 8/44 i Nittedal kommune, datert
14.07.1978 med tilleggsavtale av 13.11.2010. Videre er det fremlagt avtale med
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grunneierne for gnr./bnr. 8/44, datert 24.04.1965 med tilleggsavtaler av 19.05.1965,
19.08.1980 og 23.05.2018 som dokumentasjon for utvinningsrett.
Avtalene gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte
konsesjonsområdet i avtaleperioden.
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.
5.2
Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 284 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.
Området er i henhold til reguleringsplan «Bjønndalen Bruk» av 26.10.1992 regulert til
«pukkverk/steinbrudd».
DMF anser tiltakets arealmessige status som tilstrekkelig avklart.
5.3
Prosjektets økonomi
DMF har vurdert årsregnskap samt bedriftens nåværende økonomiske situasjon. Ut
ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.
5.4
Driftsplan
For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som
vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent
av DMF.
Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket,
og et referansedokument ved DMFs tilsyn.
Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet.
Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av
forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 284 dekar. Det totale volum fast fjell
som skal tas ut er estimert til 15 500 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men
planlagt uttak pr. år er 200 000 faste m 3 . Det legges opp til drift i 8 etapper/nivå.
Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende.
Videre presenteres plan for sikring og for avslutning.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Bjønndalen Bruk, kan
godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter
DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.
Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i
forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner,
bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i
forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til
enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.
Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som
dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent
driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver
foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det
nødvendig.
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5.5
Bergfaglig forsvarlig drift
Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten
må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.
DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved
vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.
5.6
Søkers kompetanse for drift av forekomsten
Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale
kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til
skikkethet.
I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser ha en
bergteknisk ansvarlig.
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Jo Gunnar Håkonsen som bergteknisk ansvarlig for
uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og
oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av
forekomsten.
5.7
Miljømessige konsekvenser av utvinning
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges og
DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn.
Det foreligger godkjent reguleringsplan for uttaket, datert 26.10.1992.
Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er
reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart
(gjennomført den 20.03.2018) lagt til grunn for vurderingene etter
naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som
tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Føre-var-prinsippet i
naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.
Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget
DMF har ved søk i naturbase og artskart ikke gjort noen funn inne i selve
konsesjonsområdet. DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i
konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i
naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.
Naturmangfoldloven § 10
I henhold til naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og
naturmangfoldet i regionen vurderes.
Uttaksområdet er omkranset av skog og bebyggelse. DMF vurderer at arealbeslaget til
en viss grad allerede er gjort i forbindelse av tidligere aktivitet. Massetaket medfører
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anleggsaktivitet så lenge uttaket pågår. Veger og bebyggelse vurderes å bidra til den
samlede belastningen.
Forurensning
Massetaket kan føre til partikkelflukt til vann og luft, med potensiale for påvirkning av
vann- og luftmiljø. Forurensning i form av støv, støy og utslipp til vann reguleres av
forurensningsforskriften § 30. DMF minner om meldeplikten til
forurensningsmyndigheten, fylkesmannen, ved oppstart eller endringer/utvidelser av
driften.
DMFs konklusjon
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon
innvilges. Vi har imidlertid funnet grunn til å stille følgende vilkår knyttet til dette:


Tilførsel av fremmede arter skal unngås. Ved gjennomføring av
avslutningsarbeider skal massene som tilføres være rene og fri for fremmede
arter.

Vilkårene fremgår også av vedtakets punkt 2.4. Det er tiltakshaver som bærer
kostnadene av tiltakene, i tråd med naturmangfoldloven §§ 11-12.
5.8
Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og
nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører
nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og
dyr. Det opplyses om at anlegget er sikret med bom, skilt og gjerder. Under driften skal
nødvendige sikringstiltak utføres, så som gjenfylling av hull, sikring av steinbruddets
skrenter, inngjerding etc.
DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.
5.9
Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling
Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen:
sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det
moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og
anlegg. Forekomsten det søkes konsesjon for, er egnet til bruk i asfalt, betong og til
alle andre byggeformål.
Uttaket vil bidra til å opprettholde sysselsetting i distriktet. Driften kan også ha positiv
effekt for opphav og eksistens til annen næringsvirksomhet eller ved at råstoffet kan
være strategisk innsatsfaktor i annen virksomhet.
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Når uttaket er avsluttet vil det tilbakeføres løsmasser opp til kote 260. Innretninger og
byggverk knyttet til driften fjernes ved avsluttet uttak.
DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er
tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.
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5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til
sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til
sikkerhetsstillelsen.
Kostnader i forbindelse med sikring og opprydding av uttaksområdet er stipulert til
NOK 700 000. Søker foreslår å stille dette som konserngaranti.
5.11.1 Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens
størrelse
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter
forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være
tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.
Forslaget er godt under DMF sine erfaringstall for tilsvarende uttaket. Det er blant
annet ikke tatt tilstrekkelig høyde for fjerning av konstruksjoner, massehåndtering og
arrondering, sikring, beplantning/gjødsling og fjerning av avfall og skrot. Videre er det
ikke tatt tilstrekkelig høyde for indirekte kostnader, slik som konsulenttjenester og
uforutsette kostnader.
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 5 300 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved
vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på uttakets kompleksitet,
massetype, potensiell forurensningsfare, underjords- eller dagbruddsdrift, beliggenhet,
og lokal beskaffenhet. I tillegg har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende
uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.
5.11.2 Sikkerhetsstillelsens form
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.
Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten
stilles ved konserngaranti.
Innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, skal Tiltakshaver stille en
konserngaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et bel øp
stort NOK 5 300 000,-.
DMF kan fremme krav under konserngarantien i følgende tilfeller:
(i)

Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;

(ii)

Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og

(iii)

Ved tilbakekall av konsesjonen,

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger har
DMF rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver.
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Konserngarantien faller bort etter skriftlig samtykke fra DMF.
5.11.3 Rapportering og dokumentasjon
Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den
eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og
oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede
driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF
underrettes umiddelbart. For det tilfelle at driftsperioden er lengre enn 5 år, skal
Tiltakshaveren hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig.
Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes
DMF uten unødig opphold.
DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som
fremkommer over, og finner av den grunn behov for å pålegge Tiltakshaver plikter om
dette i konsesjonsvilkårene.
5.11.4 Justering av sikkerheten
MF kan fatte vedtak om endring av den finansielle sikkerheten, herunder ved at det
kreves konserngaranti for et økt beløp og/eller at det kreves individuell fondsavsetning
til bankkonto som DMF skal ha pant i, jf. forskrift til mineralloven § 2-2. Denne avtalen
får virkning også for slike vedtak og for eventuelle krav som måtte oppstå som følge av
endringer i mineralloven med forskrifter.
Ved endringer i kravene til sikkerhet plikter Tiltakshaver å stille med ny påkravsgaranti
og/eller signere en pantsettelseserklæring som skal oversendes banken, samt inngå en
ny avtale om finansiell sikkerhetsstillelse dersom denne skal bestå av annet enn
bankgaranti alene

Driftskonsesjonens varighet

6.

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.
Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at
konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det
kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort
dersom:




Utvinningsretten for statens mineraler slettes
avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter
mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av
utvinningsretten.

7.

Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.
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Meldeplikt ved oppstart og stans av drift
Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.
Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges
ned, i henhold til mineralloven § 44.
Driften skal utføres med varsomhet
Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig.
Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i
henhold til mineralloven § 48.
Forsvarlig sikring og opprydding
Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller
tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på
områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.
Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven
§ 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er
avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når
oppryddingen skal være avsluttet.
Ansvar for bergteknisk ansvarlig
Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse:
•
•
•

at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere,
nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.
Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn
sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har
mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8.

Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar
med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.
Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til
DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes
klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen
må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.
Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter
forvaltningsloven §§ 18 og 19.

13

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen

Odd-Arne Eidsmo

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Odd-Arne Eidsmo

Vedl egg:
KONSESJONSOMRÅDE FOR BJØNNDALEN BRUK I NITTEDAL KOMMUNE.pdf
AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE.docx
PÅKRAVSGARANTI.docx

14

GODKJENT DRIFTSPLAN FOR BJØNNDALEN BRUK I NITTEDAL KOMMUNE.pdf
Motta kere:
Bjønndalen Bruk AS, avd.
Ni ttedal
Kopi ti l:
Ni ttedal kommune
Akers hus fylkeskommune
Fyl kesmannen i Oslo og
Akers hus
Di rektoratet for

1475 FINSTADJORDET

Pos tboks 63
Schweigaards gt. 4
Pos tboks 8111 Dep

1483 HAGAN
0185 OSLO
0032 OSLO

Pos tboks 2014

3103 TØNSBERG

s a mfunnssikkerhet og
beredskap
Sta tens vegvesen Region øst
Sta tnett SF
Anne K. M. Prydz Sæterda l

Pos tboks 1010 Nordre Ål
Pos tboks 4904 Nyda len
Sol lerudveien 11 B

2605 LILLEHAMMER
0423 OSLO
0283 OSLO

Kri s tian B. Prydz
Henri k Brun

Otto Ruges vei 33 B
Gul lbakkveien 20

1361 ØSTERÅS
1363 HØVIK

Herma n Brun
Jørgen Brun

Gul lbakkveien 18
Ma ri dalsveien 256 E

1363 HØVIK
0872 OSLO

Ja kob Hardersen Prydz
Ka ren Blankenborg Prydz

Otto Ruges vei 33 B
Bl å sbortveien 16 B

1361 ØSTERÅS
0873 OSLO

Ma ri Ha rdersen Prydz
Ha ns Thore Nybakk
Ha ra ld Garsjø
Si ri l Eikland Johnsen
Edvi n Ei kland

Otto Ruges vei 33 B
Ha ugerveien 2
Pos tveien 33
Pos tveien 31
Pos tveien 39

1361 ØSTERÅS
1480 SLATTUM
1481 HAGAN
1481 HAGAN
1481 HAGAN

Ei ri n Eikland
Ja n Vetle Eikland

Pos tveien 39
Pos tveien 39

1481 HAGAN
1481 HAGAN

Ma rgrethe Å. L. Ei kland
Henri k Johnsen
Sel ma Johnsen
Ja n Edgar Ei kland
Terje Ol sen
Henri k L. Frøs haug

Pos tveien 39
Ra uerskauveien 378
Ra uerskauveien 378
Pos tveien 39
Skytta fa ret 4
Sa ndakerveien 39, l eil 216A

1481 HAGAN
1482 NITTEDAL
1482 NITTEDAL
1481 HAGAN
1481 HAGAN
0477 OSLO

Anni ken Rostad Johansen
Li v Ma ri Rostad

Sa ndakerveien 39, l eil 216A
Skytta fa ret 1

0477 OSLO
1481 HAGAN

Si ri Kri stin Ka rlsen
Gei r Thøgersen
La rs Os car Enander
El i n Riis
Merete V. Gjerde-Glosli

Øvre Skytta 1
Øvre Skytta 1
Øvre Skytta 3
Øvre Skytta 3
Øvre Skytta 5

1481 HAGAN
1481 HAGAN
1481 HAGAN
1481 HAGAN
1481 HAGAN

Ol a v Gl osli
Ja hn Sva ne Ekholdt

Øvre Skytta 5
Pos tveien 28 B

1481 HAGAN
1481 HAGAN

Unni Ma rgrethe Ekholdt
Ni l s Henrik Bang-Melchior

Pos tveien 28 B
Pos tveien 28 A

1481 HAGAN
1481 HAGAN
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