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Tildeling av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 08.02.2016 fra Damåsen Pukkverk AS. Damåsen
Pukkverk AS, org. nr. 994 496 174, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller
«Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.
Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av byggeråstoff i Damåsen Massetak på
eiendommen gnr./bnr. 132/1 i Øvre Eiker kommune. Mineralforekomsten tilhører
kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 236 daa og fremgår av kart med navn
«Konsesjonsområde Damåsen Pukkverk i Øvre Eiker Kommune» som er vedlagt dette
vedtaket.
Området er i henhold til reguleringsplan «Endring av uttaksområde for Damåsen
Pukkverk, Del av Gbnr 132/1, Damåsen - Øvre Eiker Kommune» regulert til masseuttak.
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen
lovgivning.

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 2 040 000, 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 ved innbetaling av et grunnbeløp stort NOK
510 000, og deretter årlige avsetninger som beskrevet i punkt 5.11, begge deler til
bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan
råde over denne på noe vis.
Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak skal Tiltakshaveren overfor
DMF ha:
(i)
Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2;
(ii)
Dokumentert innbetaling av grunnbeløp stort NOK 510 000 til pantsatt
bankkonto;
(iii)
Etablert pant i konto til fordel for DMF, vedlegg 3.
2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
Bergteknisk ansvarlig for uttaket med nødvendige kvalifikasjoner skal være på plass
innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak. Innen samme tidspunkt skal
Tiltakshaver sende melding til DMF, hvor det skal oppgis navn på den ansvarlige og
vedlagt dokumentasjon på at vedkommende fyller kravene til bergteknisk ansvarlig.
Dersom vedkommende ansvarlige skal leies inn av virksomheten, skal dokumentasjon
for avtale mellom Tiltakshaver og den bergteknisk ansvarlig vedlegges meldingen.
2.4. Øvrige vilkår
Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal konsesjonsgrensen for
massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele
driftsperioden.

3.

Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Damåsen. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt
dette konsesjonsvedtak.
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4.

Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos
følgende høringsinstanser: Statens Vegvesen, Knut Helge Klonteig, Kristian og Bjørn
Olav Bergan, Øvre Eiker Kommune, Arne Brekke og Viken Fylkeskommune.
Høringsperioden var fra 28. oktober 2020 til 25. november 2020.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Statens Vegvesen:
Vegvesenet bemerker at de forutsetter at tiltaket holder seg innenfor rammene av
godkjent reguleringsplan og at området driftes slik at det ved sprengningsarbeider ikke
oppstår fare for steinsprut fram til riksvegen. I tillegg vil det også være viktig at det i
driftsopplegget legges til rette for gode muligheter til rengjøring av kjøretøyer og
sikring av last før utkjøring på offentlig veg.
DMFs kommentar:
DMF tar innspillet til etterretning.
Knut Helge Klonteig:
Klonteig er grunneiereier av for eiendom gbrn 133/1 til uttaket. Han bemerker at det i
forbindelse med planlegging og drift av massetaket, ikke må komme i konflikt med
bruk av Jøranruddammen. Vannspeilet ligger i skrivende stund på sitt laveste nivå, og
vil ved full oppdemming være mellom to til tre meter høyere i terrenget.
Det er i dag ingen fast bosetting på området, da den faste eiendommen på tomten nå
brukes som fritidseiendom. Det kan tenkes at det kan etableres fast boenhet på tomta.
Derfor trengs godt vern mot støy fra pukkverket.
DMFs kommentar:
Krav til utslipp til vann, samt krav til maksimalt støytrykk fra pukkverket er ivaretatt
gjennom krav i forurensningsforskriften kapittel 30. I tillegg er dette ivaretatt i
reguleringsplan, konsekvensutredning og risikovurdering.
Kristian Bergan og Bjørn Olav Bergan:
Kristian Bergan er dagens grunneier av gbnr 132/1. Kristian og Bjørn Olav bemerker at
søknaden om driftskonsesjon ikke bør innvilges.
Som begrunnelse for dette anføres bl.a. følgende momenter:
 Massetak på ca 6 mål utenfor reguleringsplanens grenser. I tillegg har det vært
tippet masser og forsøplet på arealer utenfor reguleringsplanens grenser for
massetak. Totalt areal på ca 10 mål. Dette har medført pålegg om opprydning
fra Øvre Eiker kommune, som i skrivende stund ikke er utført innen fristen.
 Det har ikke blitt utført sikring av brette fjellskrenter i uttaksområdet og heller
ikke i området hvor det er utført massetak utenfor reguleringsplanen. Dirmin
ga pålegg om sikring av bruddkanten med frist 1. november 2020.
 Damåsen Pukkverk AS har drevet pukkverket uten gyldig konsesjon siden 2015
og har nå fått stansvedtak av Dirmin.
 Deponiområdet blir ikke brukt slik det er forutsatt i reguleringsingsplanen.
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Gjennomgående vanskelig samarbeidsklima og brudd på avtale med grunneier.

DMFs kommentarer:
DMF forutsetter at driften foregår i tråd med reguleringsplanens bestemmelser og
godkjent driftsplan.
Søker har oppfylt pålegget om sikring pr. 4. november 2020. Stansvedtaket er ikke
påklaget, og søker har pt. ikke uttak av nye masser i uttaket.
Hva gjelder bruk av deponiområdet og samarbeid med avtaleparter og grunneiere,
anses som et privatrettslig anliggende. Dette påvirker ikke DMFs behandling om
driftskonsesjon.
Arne Brekke:
Brekke er nabo til pukkverket og bemerker også at søknad om driftskonsesjon ikke bør
innvilges.
Som begrunnelse for dette anføres bl.a:
 Pukkverket fører til redusert livskvalitet for de nærmeste naboer som også
driver gårdsbruk. Det var ikke mulig å forstå konsekvensen av kommende
plager.
 Sprengning i pukkverket medfører rystelser i gårdens hus. Vibrasjonene
medfører at gjenstander faller ned fra reoler. Husene ligger på en morenerygg
med leire under. Brekke har klaget på dette til pukkverket og etterlyser en
uavhengig instans for måling og sikring av at sprengningen er forsvarlig.
 Kraftig støy fra pukkverkets drift, både sprengning, pigging og knusing. Når
dette foregår er det umulig å holde seg utendørs, og det har også medført
helseplager.
 Øvrig nabolag burde vært hørt før vedtak fattes.
 Støvnedfall og forurenset avsig til Fiskumelva kan være et problem, særlig på
grunn av elvas forekomster av elveperlemusling, og kilde til Fiskumvannet og
drikkevannskilden Eikern.
DMFs kommentarer:
Maksimalverdier for støytrykk fra pukkverket er regulert i forurensningsforskriften
kapittel 30. Tillatte driftstider for uttaket følger av reguleringsplanens bestemmelser.
For ordens skyld siteres reguleringsplanens bestemmelser om disse:
«Sprengning skal foregå på hverdager (mandag til fredag) i tidsrommet 07.00
– 19.00.Øvrig produksjon, intern transport og uttransportering av
ferdigprodukter kan foregå dagene mandag til fredag i tidsrommet 06.00 til
22.00 og lørdager i tidsrommet 08.30 til 17.00»
Hva gjelder rystelser fra sprengning i pukkverket, forutsetter DMF at tiltakshaver følger
gjeldende regelverk for bergsprengning.
Miljøoppfølging av støvnedfall og avrenning til Fiskumelva har vært konsekvensutredet
i forkant av gjeldende reguleringsplan, samt at pukkverket følger et måleprogram for
utslipp. I fylkesmannens tilsyn av november 2020 viste dette noe utslipp av nitrogen til
elva, men pukkverket er i prosess for å skifte type sprengstoff – noe som vil redusere
dette utslippet. Pukkverket er bedt om å fortsette dette måleprogrammet.
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Det er en demokratisk rett å uttale seg i høringssaker. DMF gjør et utvalg over aktuelle
nabotomter, men enhver kan komme med innspill.
Øvre Eiker Kommune:
Kommunen anfører at Damåsen Massetak er avsatt til formålet i
reguleringsplan av 2008. Massetaket representerer en viktig innsatsvare for
bygge- og anleggsvirksomheten i området.
Kommunen har imidlertid registrert at det er meldt om avvik i driften i
Damåsen Massetak gjennom flere år, herunder at det er gjort inngrep utenfor
reguleringsområdet, og deponering av utrangert driftsutstyr og søppel svært nær elva,
samt også deponering av masser utenfor avgrensningene i reguleringsplanen. Området
har også virket utilfredsstillende sikret. Forholdene har vært meldt til Fylkesmannen og
Direktoratet for Mineralforvaltning, i tillegg til at kommunen har opprettet sak for
ulovlige forhold som er avdekket.
Øvre Eiker Kommunes konklusjon er følgende: «Øvre Eiker kommune vil derfor sterkt
anbefale at det i behandlingen av konsesjonen og driftsplanen settes klare rammer for
driften, og at det legges stor vekt på å følge opp driften. Dette gjelder spesielt tiltak for
å sikre at det ikke skjer avrenning til Fiskumelva».
DMFs kommentarer:
Det er uheldig at uttaket har hatt avvik i driften, slik det er innmeldt. DMF forholder seg
til at de innmeldte avvik nå er fulgt opp og er i ferd med å rettes.
DMF forutsetter også at driften følger reguleringsplanens bestemmelser og
driftsplanens forutsetninger. Herunder påligger det krav om miljøoppfølgingsprogram
for avrenning til Fiskumelva med rapporteringsplikt til fylkesmannen.
Viken fylkeskommune:
Samferdsel:
Fylkeskommunen anfører bl.a. at adkomsten til fv. 286 og en del av adkomsten mot
Damåsen Pukkverk ble opparbeidet i forbindelse med bygging av E134. Tiltaket berører
fv. 286, Drammensveien. Utforming og plassering av er endret ift det gjeldende
reguleringsplan viser. Masseuttaket vil kunne medføre forsterket behov for rengjøring,
og at det må settes som vilkår at tiltakshaver er ansvarlig for rengjøring av
fylkesveinettet ved tilgrising som følge av tiltaket. I tillegg anfører fylkeskommunen at
tiltakshaver må oppgi til vegmyndigheten ved Viken fylkeskommune, kontaktperson
for virksomheten i veisaker.
Vannmiljø:
Fylkeskommunen spiller inn følgende:
«Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 har
fastsatt mål for vannmiljøet i alle vannforekomstene i vannregionen. Ifølge
vannforskriften skal ny aktivitet eller nye inngrep vurderes i forhold til
muligheten for å oppnå miljømålene, jfr. §§ 4 og 6 om miljømål og §12 om ny
aktivitet eller nye inngrep. Vi forutsetter at Direktoratet for mineralforvaltning
gjør en vurdering av om § 12 i vannforskriften kommer til anvendelse, dersom
dette ikke allerede har blitt gjort i forbindelse med regulering av området.
Videre forutsetter vi at Direktoratet for mineralforvaltning, som
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sektormyndighet, vurderer et eventuelt behov for avbøtende tiltak dersom
masseuttaket vurderes til å ha negativ påvirkning på vannforekomstene».
For øvrig har Viken Fylkeskommune ingen merknader til søknaden.
DMFs kommentarer:
Samferdsel:
Tiltakshaver opplyser at det er ca 1,2 km kjørevei på interne veier før
lastebiltransporten kommer ut på fylkesveien. Dette betyr at lastebiltrafikken i liten
grad vil medføre ekstra tilgrising av fylkesveien som følge av massetaket.
Vannmiljø:
Tiltaket vurderes ikke som nytt etter vannforskriften § 12, da det har vært drift i uttaket
siden 1996 og tiltakshaver Damåsen Pukkverk AS startet sin drift sommeren 2009.
Dermed kommer ikke bestemmelsen til anvendelse.
Virksomheten overvåker sine utslipp, som rapporteres til fylkesmannen. I
tilsyn/inspeksjonsrapport av 12. november 2020, hvor følgende fremgår:
«Fylkesmannen ber virksomheten fortsette å overvåke sine utslipp.
Virksomheten foretar målinger av vannkvalitet i Fiskumelva årlig, oppstrøms
og nedstrøms pukkverket, ved normalvannstand ca. mai-juni. Målingene i 2020
viste at virksomheten har noe utslipp av nitrogen. Virksomheten infiltrerer vann
fra pukkverket til en grusbank, før utslipp til Fiskumelva. Virksomheten er i
tillegg i en prosess for å bytte type sprengstoff, fra pulver til slurry, noe som vil
redusere utslippet av nitrogen fra virksomheten. Virksomheten har plikt til å
redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Vi ber
virksomheten fortsette å overvåke Fiskumelva, og vurdere mulige tiltak for å
redusere utslippet av nitrogen.
Virksomheten har et måleprogram for utslipp av støv. Måling av støvnedfall
skal utføres i 2021. Vi forventer at dette utføres, slik at virksomheten kan
vurdere hvilken risiko dette medfører for ytre miljø, da spesielt med tanke på
støvnedfall til Fiskumelva. Dette kan bli kontrollert ved neste tilsyn».
I driftsplanen pkt 5.4 om begrensning av avrenning til vassdrag, anfører tiltakshaver
følgende om tiltak for å begrense utslipp:
«I nordøstre hjørne av uttaksområdet er det etablert en sedimenteringsdam i
tråd med reguleringsplankartet. Dammen skal hindre partikkelavrenning til
Fiskumelva. Finstoff som samler seg i dammen graves ut etter behov. Finstoffet
blandes i salgsprodukter (subbus), og håndteres altså ikke som vrakmasser.
I skjermingssonen mot Fiskumelva skal det også etableres voller, for å hindre
direkte avrenning av overflatevann, og lede eventuelt overvann til
sedimenteringsdam».
DMF forutsetter at tiltakshaver følger bestemmelser i reguleringsplanen for området,
samt oppfyller krav til avrenning i forurensningsforskriften kapittel 30. DMF minner om
tiltakshavers varsomhetsplikt i mineralloven § 48.
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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. 132/1, datert 25. mars 2002 mellom Per
Erik Bergan og Bjørn Olav Bergan som grunneier, samt avtale mellom Bergan
Fjellboring AS v/ Per Erik Bergan og Damåsen Pukkverk AS datert 3. juli 2009, som
dokumentasjon for utvinningsrett.
Avtalene gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte
konsesjonsområdet i avtaleperioden.
DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.
5.2
Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 236 daa og fremgår av kart over
konsesjonsområdet.
Området er i henhold til reguleringsplan «Reguleringsplan for endring av uttaksområde
for Damåsen Pukkverk, del av gbn 132/1, Damåsen – Øvre Eiker Kommune» regulert til
masseuttak.
5.3
Prosjektets økonomi
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra
de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.
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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 234 dekar. Det totale volum fast fjell
som skal tas ut er estimert til 6 000 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men
planlagt uttak pr. år er 100 000 faste m3. Det legges opp til drift i 2 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
landbruksformål.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Damåsen, 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.
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 skal
ha en bergteknisk ansvarlig.
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Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Per Erik Bergan som bergteknisk ansvarlig for
uttaket. DMF har ikke tidligere registrert vedkommende som ansvarlig for uttaket i sitt
register. Søknad om godkjenning av Per Erik Bergan er under behandling. Tiltakshaver
har således ikke på plass en bergteknisk ansvarlig for uttaket.
DMF inntar som vilkår i konsesjonen at bergteknisk ansvarlig for uttaket med
nødvendige kvalifikasjoner skal være på plass innen 2 måneder etter dato for dette
konsesjonsvedtak. Innen samme tidspunkt skal Tiltakshaver sende skriftlig melding til
DMF, hvor det skal oppgis navn på den bergtekniske ansvarlige og vedlagt
dokumentasjon på at vedkommende oppfyller de nødvendige kvalifikasjonskrav.
Dersom vedkommende ansvarlige skal leies inn av virksomheten, skal dokumentasjon
for avtale mellom Tiltakshaver og den bergtekniske ansvarlige vedlegges meldingen.
For øvrig har virksomheten opplyst å ha følgende kompetanse: Per Erik Bergan, daglig
leder med mange års erfaring fra driften av pukkverket. Har i tillegg til fagbrev som
maskinfører, sertifikat som sprengningsleder. Bergan har drevet på uttaket siden 1986.
Ellers har han drevet med sprengningsarbeid og annet entreprenørarbeid i ca 40 år.
DMFs vurdering er at Tiltakshaver vil ha tilstrekkelig kompetanse for drift av
forekomsten.
5.7
Miljømessige konsekvenser av utvinning
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.
Det foreligger reguleringsplan for uttaket.
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 oktober 2020) 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:
Arter:
Søk i artskart og naturbase viser observasjon av gjøk innenfor omsøkt
konsesjonsområde. Gjøk er nært truet (NT) i Norsk rødliste for arter. Funnet er gjort
med stedsnøyaktighet på +/- 400 meter.
Støv og avrenning
DMF viser til at miljøoppfølging av støvnedfall og avrenning til Fiskumelva har vært
konsekvensutredet i forkant av gjeldende reguleringsplan, samt at pukkverket følger et
måleprogram for utslipp. I fylkesmannens tilsyn av november 2020 viste dette noe
utslipp av nitrogen til elva, men pukkverket er i prosess for å skifte type sprengstoff –
noe som vil redusere dette utslippet. Pukkverket er bedt om å fortsette dette
måleprogrammet.
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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.
Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og
naturmangfoldet i regionen vurderes.
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon
innvilges.
Forurensning
Reguleringsplanen viser til forurensningsloven og tilhørende forskrifter. Avrenning skal
føres gjennom sedimenteringsdam før utløp til vassdrag.
Tiltakshaver gjennomfører bl.a. et måleprogram for vannkvalitet oppstrøms og
nedstrøms av uttaket, samt målinger av utslipp av støv. Resultatene av dette følges
opp av Fylkesmannen (nå Statsforvalteren).
Det er ikke fremkommet innspill som tilsier at grenseverdiene i
forurensningsforskriften er overskredet.
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.
Sikringstiltak: Ved driftsveg i sør og nord etableres det bom. Ved adkomstveg inn til
området er det også satt opp bom og skilt. Alle bruddkanter skal holdes fri for
løsmasser og vegetasjon under hele driftsperioden. Løsmasser og vegetasjon skrelles
av før sprenging. Bruddkanter sikres med anleggsgjerder i driftsperioden.
DMF har kommet til at tiltakene er tilfredsstillende for ivaretakelse av hensynet til
omgivelsene og nærliggende områder under drift.
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.
Formål/bruksområde/kvalitet for uttatt ressurs: Betongproduksjon, samt
entreprenørbruk. I følge tiltakshaver har bergarten gode egenskaper som
tilslagsmateriale for byggeråstoff.
5.10 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Avslutningsplan: Avsluttende paller og overgang til omkringliggende terreng
tilrettelegges for revegetering og sikres fortløpende under driften. Voll etableres langs
toppkant. Maskinell sluttrensk av avsluttende bruddvegger blir utført. Alle
installasjoner og skrot fjernes fra området. Uttaksbunnen fylles på med masser og et
topplag med stedegne løsmasser fra mellomlager.
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DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er
tilfredsstillende.
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 foreslår en bankgaranti på NOK 500 000 og forklarer at det ligger store
mengder avdekningsmateriale i uttaksområdet som kan brukes til
rehabiliteringsoppgaver.
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 ikke gitt en begrunnelse for sitt forslag på 500 000 som økonomisk
sikkerhetsstillelse. Forslaget er for lavt i forhold til det arbeidet som DMF vurderer må
gjøres for å istandsette uttaket etter endt drift eller ved en stans som følge av konkurs.
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 2 040 000 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 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 innbetaling av et grunnbeløp og ved individuell fondsavsetning, begge deler
til bankkonto som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal
etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke
ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.
Grunnbeløp
Etter DMFs vurdering er det nødvendig å stille krav om innbetaling av grunnbeløp for å
ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning.
Tiltakshaver skal derfor innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet
innbetale et grunnbeløp til bankkonto med NOK 510 000. Beløpet er satt ut i fra en
vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse
Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet
på NOK 2 040 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 0,32 pr tonn uttatt masse.
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Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal
bygges opp over en periode på 16 år, det vil si NOK 95 625 pr år. I søknaden er uttak
anslått til 100 000 m3/år, tilsvarende 300 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning
på NOK 0,32 pr tonn.
Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar
etterfølgende år.
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en
oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.
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. Ellers skal tiltakshaver 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 nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om
dette i konsesjonsvilkårene.
5.11.4. Justering av sikkerheten
Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak
om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling, og
tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av
mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.
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
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.
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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.

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.
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