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Vår ref:  17/00338-8 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Svingen pukkverk i 
Halden kommune. Tiltakshaver: NorStone AS. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 15. februar 2017. 
 
Søknaden om driftskonsesjon sendes med dette på høring til aktuelle høringsinstanser 
for at saken skal bli tilstrekkelig belyst, i henhold til forvaltningsloven § 17. Vi ber 
kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis det er særlig berørte parter 
som ikke står på adresselista for denne høringen.  
 
Høringsfrist: 21. august 2018. 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
NorSone AS søker om driftskonsesjon for Svingen pukkverk, gbnr. 12/20, i Halden 
kommune. Tiltakshaver har i søknadsskjema oppgitt at omsøkt areal er 158 daa. Etter 
dialog med søker er dette korrigert slik at søknaden fortrinnsvis gjelder område 
regulert til råstoffutvinning innenfor gbnr. 12/20 i Halden kommune. Se også kart over 
konsesjonsområde. Uttaksområdet er ifølge digitalisert kart beregnet å være ca. 107 
daa.  
 
Søker anslår at totalvolum for ressursen innenfor uttaksområdet er 1 750 000 m3, og 
forventer at årlig uttak vil være mellom 150 000 – 200 000 m3. Forekomsten tilhører 
mineralkategorien grunneiers mineraler. 
 
Ifølge søkers beskrivelse er forekomstområdet registrert som 0101-510 i NGU sitt grus 
og pukkregister. Forekomsten er beskrevet å være en amfibolittisk gneis med store 
variasjoner i sammensetning. Bergarten er, ifølge tiltakshavers/NGU sine beskrivelser, 
middels til grovkornig med enkelte pegmatittganger som gjennomskjærer den. Søker 
beskriver forekomsten som en meget viktig tilførsel av byggeråstoff til Halden 
kommune og tilstøtende kommuner. Forekomsten er ifølge søker, klassifisert som 
regionalt viktig. 
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Området er i medhold av Detaljregulering for Svingen pukkverk, vedtatt av 
kommunestyret den 3. november 2016, regulert til steinbrudd og masseuttak. 
 
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
konsesjon bør gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i 
søknaden, ønsker vi informasjon om det. 
 
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltnings-
myndighet. Uttalelser knyttet til kommunens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, 
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke 
i vår vurdering. Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, 
godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning.  
 
Vi ber spesielt kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen informere om tiltaket 
påvirker miljø, herunder naturmangfold, kulturminner og forurensning. Hvis 
kommunen eller fylkesmannen har informasjon om slik påvirkning, vil vi gjerne ha en 
beskrivelse av eventuelle konsekvenser og konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår.  
 
DMF sitt søk i naturbase viser funn av to arter av stor forvaltningsinteresse, herunder 
taksvale og gulspurv, like i utkanten av uttaksområdet. DMF ber om fylkesmannens 
synspunkt knyttet til tiltakets innvirkning på disse artene, og innspill til eventuelle 
forslag til avbøtende tiltak og vilkår som kan bidra til å avhjelpe eventuelle negative 
følger av tiltaket. 
 
Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket om konsesjon skal gis 
eller ikke.  
 
 
Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden?  
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. Alle 
uttak av mineralske ressurser større enn totalt 10 000 m3 og ethvert uttak av 
naturstein er konsesjonspliktig.  
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknadene før vi eventuelt tildeler 
driftskonsesjon. I vurderingen legger vi vekt på om søkeren er «skikket» til å utvinne 
forekomsten. Det vil si om prosjektet fremstår som økonomisk gjennomførbart, om 
søkeren har tilstrekkelig kompetanse og om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift 
av forekomsten. 
 
Vi vurderer også 

• tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling 
• tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv 

og samfunnsliv 
• tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under 

drift 
• tiltakets miljømessige konsekvenser 
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• hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av 
området 

 
DMF stiller normalt vilkår ved tildeling av driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 
43. Vilkårene kan blant annet omfatte krav til driftsplan og økonomisk 
sikkerhetsstillelse for sikring og opprydning etter endt drift. 
 
Høringsuttalelsene sendes til 
Epost mail@dirmin.no eller ordinær post: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Magnus Aune Ligård Stine Borge Nordskag 
overingeniør rådgiver 

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

Adresseliste                       

Kopi til:  
NorStone AS c/o Bård Dagestad, 

Stokkanhaugen 6 
7048 TRONDHEIM 
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AUENSEN BYGG AS Arnli Kjølen Rokke 1764 HALDEN
BANE NOR SF Postboks 4350 2308 HAMAR
BUTENAS ARNAS BREKKERØDLIA 32 1782 HALDEN
FLAATEN OLAV VÅMARTVEITVEGEN 58 3890 VINJE
FOOD FOLK NORGE AS Storgata 15 0155 OSLO
FREDRIKSTEN UTVIKLING AS Postboks 149 1751 HALDEN
HALDEN KOMMUNE Postboks 150 1751 HALDEN
HARALD OG BJØRN EIENDOM AS Lundestadveien 2 1788 HALDEN
HARALDSEN GEIR TOMMY MELUMVEIEN 58 0760 OSLO
JENSEN OG SCHEELE EIENDOM AS Postboks 1080 1787 HALDEN
JENSEN ØISTEIN SVINGEN 2 1788 HALDEN
KROG ANDERS HASLIVEIEN 31 1746 SKJEBERG
Myrene Invest AS Herrefosser 1890 RAKKESTAD
MÅLENG EIENDOM AS Østbuen 2 1820 SPYDEBERG
NORBETONG AS Postboks 203 Lilleaker 0216 OSLO
PLANTASJEN EIENDOM HALDEN AS c/o ABCenter Regnskap Postboks 209 4662 KRISTIANSAND S
ROGNDALEN JAN EINAR KLEVERVEIEN 62 1763 HALDEN
SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AS Postboks 789 Sentrum 0106 OSLO
ST1 NORGE AS Postboks 1154 Sentrum 0107 OSLO
STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO
STATENS VEGVESEN REGION ØST Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER
SVINESUND TRANSPORTSENTER AS Postboks 149 1751 HALDEN
SVINESUNDPARKEN 1 AS Indre Arna-vegen 177 5261 INDRE ARNA
SVINESUNDPARKEN AS c/o Malling & Co Forvaltning AS Postboks 1883 Vika 0250 OSLO
SVINESUNDPARKEN EIENDOM I AS Postboks 7301 5020 BERGEN
SVINESUNDPARKEN UTBYGGING AS Olav Haraldssons gate 99 1707 SARPSBORG
SVINGEN 12 AS Langbrygga 3 1767 HALDEN
TRE G EIENDOM AS Stensrødveien 9 1719 GREÅKER
UNNEBERG OLE-JØRGEN VESTGÅRDVEIEN 12 1788 HALDEN
VESTGÅRDVEIEN 15 AS Løkkevikveien 3 1747 SKJEBERG
VESTGÅRDVEIEN 17 AS c/o GG Regnskap AS Svinesundsveien 334 1788 HALDEN
West Coast Invest AS Postboks 7301 5020 BERGEN
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD Statens hus Postboks 325 1502 MOSS
ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Postboks 220 1702 SARPSBORG
NVE REGION ØST Vangsveien 73 Postboks 4223 2307 HAMAR
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Postboks 2014 3103 TØNSBERG
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