
 
 

 
 
   

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. 
Se mottakerliste nedenfor. 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  19.12.2019 
Vår ref:  15/00079-14 
Deres ref:      

 

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Dal pukkverk i 
Ullensaker og Eidsvoll kommune. Tiltakshaver: Feiring Bruk AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
søknad om driftskonsesjon datert 27. desember 2014 fra Feiring Bruk AS med org.nr. 
943 142 947. Søknaden har vært på høring i henhold til forvaltningsloven § 17.  

 

1. Tildeling av driftskonsesjon 
Feiring Bruk AS med org.nr. 943 142 947, heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles 
driftskonsesjon etter mineralloven § 43.  
 
Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Dal pukkverk på 
eiendommene med gnr./bnr. 197/3, 11, 15, 18 og 52 i Ullensaker kommune og på 
gnr./bnr. 96/595 i Eidsvoll kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien 
grunneiers mineraler. 
 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 333 dekar og fremgår av kart i vedlegg 4. 
 
Område er regulert til «steinbrudd» i reguleringsplan med plan-ID 113 og navn 
«Reguleringsplan for steinbrudd på eiendommene 197/11, 15 og 18» av 12.12.1988, 
plan-ID 142 og navn «Steinbrudd på eiendommen gnr. 197 bnr. 3, Fjellberg Skog» av 
31.08.1992, plan-ID 291 og navn «Reg.plan for Dal pukkverk gnr. 197/3 m.fl.» av 
31.08.2009 og plan-ID 023719000 og navn «Reguleringsplan for Dal pukkverk – 
utvidelse» av 08.09.2009. 
 
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.  
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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. 
 
Merknader til vedlagte driftsplan skal rettes senest innen to måneder etter dato for 
dette konsesjonsvedtaket.  
 
2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse  
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 2 570 000, 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 AS med org. nr. 919 777 885, stiller påkravsgaranti for et beløp 
stort NOK 2 570 000 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 1; 
(ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra morselskap som DMF anser tilfredsstillende, se 

vedlegg 2. 
 
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 konsesjonsgrensen for masseuttaket/grustaket skal settes ut eller 
markeres, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden. 
 
Vilkår knyttet til naturmangfold: 

 Tilførte masser skal være fri for skadelige fremmede arter. 

 
 
3. Godkjenning av driftsplan 
DMF godkjenner driftsplanen for Dal pukkverk i Ullensaker kommune og Eidsvoll 
kommune, med mindre merknader. Det vises til DMF sin vurdering punkt 5.4 Godkjent 
versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak, vedlegg 3. 

 

 
4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer 
Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos 
følgende høringsinstanser: Ullensaker kommune, Eidsvoll kommune, Oslo kommune, 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen Region 
øst og andre berørte parter. 
 
Høringsperioden var fra 21.09.2018 til 19.10.2018. 
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DMF har mottatt høringsuttalelse fra Statens vegvesen Region øst, Eidsvoll kommune, 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune. 
 
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende: 
 
Statens vegvesen 
Gjengivelse av vesentlige deler av Statens vegvesens høringsuttalelse: 
 

«Statens vegvesen har ingen merknader til søknaden om driftskonsesjon og 
forutsetter at eventuelle endringer som påvirker vårt myndighetsområde 
ivaretas gjennom behandling av arealplanene etter plan- og bygningsloven.» 

 
DMFs kommentar 
DMF tar høringsuttalelsen til etterretning. 
 
Eidsvoll kommune 
Gjengivelse av vesentlige deler av Eidsvoll kommunes høringsuttalelse:  
 

«Søknaden om driftskonsesjon bygger på reguleringsplan vedtatt av 
kommunestyret i Eidsvoll 8.9.2009. Kommunen forutsetter at bestemmelsene i 
reguleringsplanen blir fulgt, og har utover dette ingen merknader til søknaden 
om driftskonsesjon.  
 
Kommunen har ikke kjennskap til nye forhold som ikke ble behandlet/avklart i 
reguleringsprosessen.  
 
Området har imidlertid noe større betydning for biologisk mangfold enn det 
som framkommer av søknaden. Det inngår i et viktig viltområde, først og 
fremst som vinterbeiteområde for elg. Dette forholdet ble imidlertid behandlet 
i forbindelse med KU/reguleringsplan og akseptert av fylkesmannen.» 

 
DMFs kommentar 
DMF tar Eidsvoll kommunes høringsuttalelse til etterretning. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
En 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.  
 
Vann og naturverdier  
Nitrogenavrenning er av erfaring høy fra pukkverk ved sprengningsaktivitet, på 
grunn av nitrogenforbindelser i sprengstoffrester. Dal pukkverk bør overvåke 
og vurdere tiltak knyttet til nitrogenavrenning til resipient. For utslipp til vann 
gjelder for øvrig krav i forurensningsforskriften kapittel 30 om at prosessvann 
uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes til sjø- eller 
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ferskvannsresipient, dersom maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert 
stoff (SS) i utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom utslippet ikke medfører 
nedslamming i resipienten.  
 
Pukkverket grenser til Sesvolltjernet Nord som er en viktig naturtype - Naturlig 
fisketomme innsjøer og tjern. Siden det ikke er fisk tilstede er det ofte stort 
artsmangfold da fisk har en stor påvirkning på frittlevende organismer og 
bunndyr via aktiv beiting. Det er viktig at naturtypen ikke påvirkes negativt av 
pukkverksdriften. Fylkesmannen anbefaler at det settes vilkår om at 
naturtypen må beskyttes fra forurensende avrenning fra pukkverket.  
 
Sandtak og industriområder kan være viktige habitater for en rekke arter, også 
rødlistede. 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 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 
DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på Fylkesmannen sin høringsuttalelse hva angår 
forurensning, vannforvaltning og naturverdier i området. 
 
Når det gjelder krav i tilknytting til forurensning ved støv, støy og utslipp til vann, 
forutsetter DMF at Tiltakshaver driver i henhold til gjeldende regelverk, herunder 
forurensningsforskriften kap. 30. 
 
Fylkesmannen har anbefalt at det settes vilkår om at naturtypen «Naturlig fisketomme 
innsjøer og tjern» beskyttes fra forurensende avrenning fra pukkverket. DMF viser til at 
det i reguleringsbestemmelsene § 4.4 er fastslått at forurenset vann, oljer og andre 
stoffer ikke må slippes i grunnen. Videre skal avrenning/overvann fra feltene S1 – S3 
føres gjennom sedimenteringsdam før utløp til vassdrag. DMF finner det ikke 
hensiktsmessig at krav om beskyttelse av naturtype settes som et eget vilkår for 
konsesjonen. Det forutsettes at Tiltakshaver driver i henhold til gjeldende 
reguleringsplan og forurensningsforskriften § 30-6. 
 
Videre har Fylkesmannen anbefalt at det bevares/etableres vegetasjonsbelter. I 
forbindelse med planbehandlingen er det avsatt spesialområder i uttaksområdet. Det 
følger av reguleringsbestemmelsene § 7 og § 8 at det for området S4 er avsatt et 
område til «parkbelte», og at det for område F1 er avsatt et «friluftsområde». DMF 
forutsetter at Tiltakshaver driver i henhold til gjeldende reguleringsplan og 
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reguleringsformål for området. DMF gjør for ordens skyld oppmerksom om at uttaket 
er fast fjell. Vi legger derfor til grunn at merknader knyttet til leveområde for sandtak 
ikke er relevant i dette tilfellet. 
 
Fylkesmannen har avslutningsvis vist til at det bør settes som krav at tilførte masser 
skal være fri for skadelige fremmede arter. DMF ivaretar nevnte innspill, se vedtakets 
punkt 2.4 og 5.7. 
 
Akershus fylkeskommune 
Gjengivelse av vesentlige deler av fylkeskommunens høringsuttalelse: 
 

«Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet:  
 
Automatisk fredete kulturminner  
Utvidelsen av pukkverket vil berøre to automatisk fredete kulturminner, id. 
92226og id. 76747. I driftsplanen utarbeidet av Grindaker landskapsarkitekter, 
står det på s. 8 at kulturminnene er utgravd. Dette er ikke riktig. Vi viser til 
reguleringsbestemmelsene § 3 Rekkefølgebestemmelser, punkt 3.4:  
 
«Før iverksettingen av reguleringsplan for utvidelse av Dal pukkverk, skal det 
foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminnene 
(id.92226 og id.76747) innenfor planområdet. Det skal tas kontakt med 
Akershus fylkeskommune i god tid for tiltaket skal gjennomføres slik at 
omfanget av den arkeologiske utgravningen kan fastsettes.»  
 
I Riksantikvarens brev av 13. mai 2009, står det at vedtak om omfang av den 
arkeologiske utgravningen, herunder endelige kostnader og avgrensning av 
undersøkelsesområdet, først kan skje etter at reguleringsplanen er endelig 
vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at arkeologisk utgravninger normalt bare lar 
seg gjennomføre i sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin planlegging derfor 
må ta hensyn til dette. På bakgrunn av dette vil Akershus fylkeskommune 
oversende søknaden til Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum for endelig 
utarbeidelse av budsjett og omfang. Riksantikvarens brev av 13. mai 2009 er 
vedlagt i sin helhet.  
 
Nyere tids kulturminner  
Regional kulturminneforvaltning i Akershus fylkeskommune har uttalt seg om 
hensynet til nyere tids kulturminner på reguleringsplannivå. Vi viser til tidligere 
uttalelser og har ingen ytterligere merknader til driftskonsesjonen.  
 
Masseforvaltning  
Regional plan for masseforvaltning ble vedtatt av fylkestinget 24. oktober 
2016. Planen inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og 
helhetlig masseforvaltning i fylket. Fylkesrådmannen forventer at 
driftskonsesjonen utformes i tråd med retningslinjene i 
masseforvaltningsplanen. Den regionale planen ligger på Akershus 
fylkeskommunes hjemmesider: 
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589.  
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Vassdrag  
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-
2021. Planen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, kystvann og 
grunnvann, som skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av 
vannet. Planområdet ligger innenfor vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. 
Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. 
Fylkesrådmannen forutsetter at tiltaket ikke reduserer muligheten for å 
oppfylle kravene i den regionale planen. Planen finnes på 
http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/  
 
Fylkesvei  
For forhold som gjelder fylkesvei vises det til uttalelse fra Statens vegvesen 
region øst.» 

 
DMFs kommentar 
DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på fylkeskommunens høringsuttalelse, og særskilt 
merknad til de berørte automatisk fredete kulturminnene. DMF forutsetter at 
Tiltakshaver etterlever varslingsplikten og de arkeologiske utgravningene i henhold til 
reguleringsbestemmelsene § 3.4. Ut over dette tar DMF høringsuttalelsen 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 avtaler med 
grunneierne om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen 
fremlagt avtaler med grunneierne for gnr./bnr. 197/3, 11, 15, 18 og 52 i Ullensaker 



 

 

 

7 

kommune og avtale for gnr./bnr. 96/595 i Eidsvoll kommune, 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. 333 daa og fremgår av kart i vedlegg. 
 
Området er i henhold til reguleringsplan med plan-ID 113 og navn «Reguleringsplan for 
steinbrudd på eiendommene 197/11, 15 og 18» av 12.12.1988, plan-ID 142 og navn 
«Steinbrudd på eiendommen gnr. 197 bnr. 3, Fjellberg Skog» av 31.08.1992, plan-ID 
291 og navn «Reg.plan for Dal pukkverk gnr. 197/3 m.fl.» av 31.08.2009 og plan-ID 
023719000 og navn «Reguleringsplan for Dal pukkverk – utvidelse» av 08.09.2009, 
regulert til «Steinbrudd».  
 
DMF anser tiltakets arealmessige status som tilstrekkelig avklart. 
 
5.3. Prosjektets økonomi 
DMF har vurdert årsregnskap for de siste to år før søknadstidspunktet. DMF har videre 
foretatt en vurdering av 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.  
 
Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.  
 
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 333 dekar. Det totale volum fast fjell 
som skal tas ut er estimert til 3 345 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men 
planlagt uttak pr. år er 100 000 faste m3. Det legges opp til drift i 3 etapper. Utdrevne 
områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. Videre 
presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til 
LNF.  
 
Med mindre merknader tilfredsstiller forslaget til driftsplan de krav DMF stiller til 
planen. DMFs merknad gjelder:  
 

 Vi ber om at tiltakshaver oppdaterer avslutningsplan i driftsplanens tekstdel, 

samt sender inn nye avslutningskart- og profiler, i samsvar med nye planer for 
avslutning av uttaket.  
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DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Dal pukkverk i Ullensaker 
kommune og Eidsvoll kommune, kan godkjennes med vilkår om at merknaden rettes 
senest innen to måneder etter dato for dette konsesjonsvedtaket.  
 
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. 
 
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 en godkjent reguleringsplan for uttaket. I reguleringsplanens 
planbeskrivelse er det redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på 
miljø. 
 
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 
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reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart 
(gjennomført den 06.03.2018) lagt til grunn for vurderingene etter 
naturmangfoldloven. I vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger 
som tyder på at uttaket vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at 
kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten 
grad berøres av uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet 
eller verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere 
vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 
 
Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget 
En gjennomgang av kunnskapsbasene for naturmiljø avdekker verken prioriterte eller 
truede arter eller utvalgte eller truede naturtyper i konsesjonsområdet.  
 
Avrenning – vurdering etter forurensningsforskriften § 30-6 
Det fremgår av reguleringsplanen at tiltaket kan medføre avrenning ned til resipient. 
DMF minner om forurensningsforskriften § 30 og meldeplikten til 
forurensningsmyndigheten ved oppstart av virksomheten. DMF understreker at 
tiltakshaver plikter å holde seg innenfor de grenseverdiene som er satt i forskriften § 
30-6. 
 
Tiltakets konsekvenser for kulturminner 
Kulturminner er behandlet som eget tema i planbeskrivelsen. DMF støtter seg til de 
vurderinger som er gjort i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og mener hensynet 
til kulturminner er ivaretatt. DMF minner imidlertid om den generelle varslingsplikten i 
hht. kulturminneloven § 8.  
 
Forurensning 
Massetaket kan føre til partikkelflukt til vann og luft, med potensiale for påvirkning 
vann- og luftmiljø. Forurensning i form av støv, støy og utslipp til vann reguleres av 
forurensningsforskriften kapittel 30. DMF minner om meldeplikten til 
forurensningsmyndigheten, fylkesmannen, ved oppstart eller endringer/utvidelser av 
virksomheten. 
 
DMFs konklusjon 
På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold 
knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis . Vi har 
imidlertid funnet grunn til å stille følgende vilkår knyttet til dette: 
 

 Tilførte masser skal være fri for skadelige fremmede arter. 
 
 
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. I søknaden opplyses det om at det settes opp låsbar bom og skilt ved innkjøringen 
til området, samt at det til enhver tid sikres med skilt og gjerde ved topp bruddkant. 
Under drift skal det foretas rystelsesmålinger med hensyn til bebyggelse i sør og øst. 
Det blir også gjort tiltak for å skjerme mot innsyn og støy.  
 
DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.  
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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 en gneis som blant annet skal brukes i 
forbindelse med utbygging av vei og bane.  
 
Uttaket vil bidra til å opprettholde sysselsetting 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 
Avsluttet uttak skal tilbakeføres til LNF. Avsluttet område istandsettes med stedegne 
masser. Bunnen i det avsluttede uttaket er tenkt tilplantet med furu av 
skogplantekvalitet og skal sprøytesås. Skjermingsbelte mot sørøst skal opprettholdes. 
Uttaket avsluttes fortløpende mot uttakets ytterkanter og det settes opp permanent 
gjerde. Innretninger, byggverk og veier 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.  
 
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. 
 
Tiltakshaver har foreslått å stille NOK 2 340 000 (eks. mva.) i økonomisk 
sikkerhetsstillelse, beregnet og begrunnet ut ifra DMF sitt beregningsverktøy.  
 
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. 
 
Tiltakshaver har i sin beregning ikke tatt i betraktning istandsetting av bunn av uttaket.   
 
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille 
finansiell sikkerhet med NOK 2 570 000 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. 
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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 2 570 000. 
 
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. 
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 
DMF 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 
konserngaranti alene. 
 
 

6. Driftskonsesjonens varighet 
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 
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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.  

 
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. 

 

 

http://www.dirmin.no/
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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. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Maria Lauritzen Stine Borge Nordskag 
seksjonsleder rådgiver 

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

 
 
Vedlegg:  

Avta le om finansiell sikkerhetsstillelse_konsern_Dal pukkverk.docx 

Påkravsgaranti_konsern_Dal pukkverk.docx 

Godkjent driftsplan_Dal pukkverk.pdf 

http://www.dirmin.no/


 

 

 

14 

Konsesjonsområde_Dal pukkverk.pdf 

  

Mottakere: 

Feiring Bruk AS Postboks 394 1471 LØRENSKOG 

Kopi  ti l:  

Anders Ingvald Pedersen SKINNSTUDUMPA 29 2072 DAL 

Erna Bråthen SKINNSTUDUMPA 39 2072 DAL 

Taneli S Kauppinen GARDERMOVEGEN 5 B 2050 JESSHEIM 

Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL 

Øivin Syversen SKINNSTUDUMPA 35 2072 DAL 

Beri t Syversen SKINNSTUDUMPA 35 2072 DAL 

Circle K Norge AS Postboks 1176 Sentrum 0107 OSLO 

Karl  Ola Risebrobakken Risebrobakken 2072 DAL 

Hans Jørgen Fløgstad MOGREINAVEGEN 331 2054 MOGREINA 

Jan Bråthen SKINNSTUDUMPA 39 2072 DAL 

Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Frode Sedsvold Espelid RÅHOLTVEGEN 12 2070 RÅHOLT 

Skinnstudumpa Eiendom AS Piggsoppvegen 20 2016 FROGNER 

Ole Håvard Haugen Vestkollen 2072 DAL 

Yvonne Cathrine Aurstad SESSVOLLVEGEN 96 2054 MOGREINA 

Oslo kommune 

(hovedadresse) 

Rådhuset 0037 OSLO 

Ragnhild Elisabeth Eik RUSTADVEGEN 51 2090 HURDAL 

Undervisningsbygg Oslo KF Postboks 6473 Etterstad 0605 OSLO 

Eidsvoll Syd AS Postboks 300 Skøyen 0213 OSLO 

Stensmoen Eiendom AS c/o Leto Eiendom 

ASMyhrersvingen 12 

2080 EIDSVOLL 

Leto Eiendom AS Myhrersvingen 12 2080 EIDSVOLL 

Mathiesen Eidsvold Værk 

ANS 

Postboks 24 2091 HURDAL 

Dalkrysset AS Vi lbergvegen 105 2060 GARDERMOEN 

Dorff AS Postboks 394 1473 LØRENSKOG 

Sverre Henrik Aas Åsveien 27 1900 FETSUND 

Marit Sumstad HANS BORGERSENS VEG 9 2073 BØN 

Roald Sumstad HANS BORGERSENS VEG 9 2073 BØN 

Ul lensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Fylkesmannen i  Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 

Akershus fylkeskommune Schweigaards gt. 4 0185 OSLO 

 
 


