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Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Nye Spulsåsen 
steinbrudd i Våler kommune. Tiltakshaver: Solør Videregående 
skole avdeling Våler 

1. Tildeling av driftskonsesjon 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
søknad om driftskonsesjon mottatt hos DMF 30. oktober 2019 fra Solør Videregående 
Skole Studiested Våler, med organisasjonsnummer 874 571 962. Solør Videregående 
Skole Studiested Våler, heretter benevnt «tiltakshaver» eller «tiltakshaveren», gis med 
dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43. 
 
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Nye Spulsåsen 
steinbrudd på del av eiendommen gnr./bnr. 38/73 i Våler kommune. 
Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.  
 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 51 dekar og fremgår av kart i vedlegg 1. 
 
Området er regulert til steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan for «Nye Spulsåsen 
Pukkverk», datert 19. mars 2018.  
 
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. 
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DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF 
finner det nødvendig. 
 
2.2. Bergteknisk ansvarlig  
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten 
ugrunnet opphold. 
 
2.3. Øvrige vilkår 
DMF setter ytterligere et vilkår med følgende innhold:  
 

 Før oppstart av drift 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 Nye Spulsåsen steinbrudd. Godkjent versjon av 
driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak. 

 
 
4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer 
Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos 
følgende høringsinstanser: Våler kommune, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i 
Innlandet, Statens Vegvesen Region øst og omkringliggende naboer.  
 
Høringsperioden var fra 18. november 2019 til 16. desember 2019. 
 
DMF har mottatt høringsinnspill fra Statens Vegvesen Region øst, Fylkesmannen i 
Innlandet, Våler kommune og Hedmark fylkeskommune. Fra høringsuttalelsene har 
DMF særlig merket seg følgende:  
 
Statens Vegvesen Region øst 
Statens Vegvesen Region øst uttaler følgende i sitt høringsinnspill:  
 

«Området for steinbruddet er regulert i reguleringsplan Nye Spulsåsen 
Pukkverk, datert 19.03.2018. Adkomst er fra fv. 2100 (tidligere fv. 496). Våre 
interesser i saker som omhandler massetak er hovedsakelig belastning på 
vegnettet, trafikksikkerhet og miljømessige forhold knyttet til transport. Vi 
forutsetter at en eventuell konsesjon gis innenfor rammene som gjeldende 
reguleringsplan viser». 

 
DMF sin kommentar:  
DMF tar uttalelsen til etterretning, og bemerker at både konsesjonsområdet og 
driftsplanen er utarbeidet innenfor reguleringsplanens rammer.  
 
Fylkesmannen i Innlandet 
Fylkesmannen i Innlandet uttaler følgende i sitt høringsinnspill:  
 

«Vi forutsetter at tiltakshaver forholder seg til reguleringsplanen. 
Fylkesmannen har for øvrig ingen merknader til at det gis driftskonsesjon til 
Nye Spulsåsen steinbrudd som omsøkt». 
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Våler kommune 
Våler kommune uttaler følgende i sitt høringsinnspill:  
 

«Våler kommune har ingen vesentlige merknader til søknaden om 
driftskonsesjon for Nye Spulsåsen fra Solør videregående skole. 
 
For Våler kommune har det vært viktig å sikre gode øvingsområder for Solør 
Videregående skole i overskuelig framtid. Solør videregående er en viktig 
utdanningsinstitusjon i vårt nærområde, og gode muligheter til å kunne være 
med på å drifte et reelt pukkverk er viktig for utdanningen av 
anleggsmaskinførere. Det nye steinbruddet erstatter tilsvarende steinbrudd 
lenger sør i Spulsåsen, hvor kommunen også er grunneier.  
 
Uten en slik kobling til behov for et godt øvingsområde for skolen er det lite 
tenkelig at Våler kommune ville stilt seg positive til etablering og drift av ett 
slik anlegg i så lang tid så nær innpå viktige friluftsområder i kommunen.  
Steinbruddet som drives av skolen er også med på å sikre god konkurranse 
innen grus og pukkbæringa i distriktet. Dette tjener innbyggere og utbyggere i 
nærheten.  
Våler kommune mener at den framlagte driftsplanen er tråd med de planer 
kommunen tidligere har godkjent, og kommunens leieavtale med skolen om 
drift av steinbruddet.  
 
Vi finner likevel grunn til å påpeke at kartgrunnlaget fra naturbase som e r 
benyttet i forbindelse med planleggingen er foreldet. Lauvmyra har fått økt sin 
verdi fra Viktig til Svært viktig, samtidig som avgrensningen av myra er endret 
noe slik at avgrensning er trukket noe vekk fra særlig de to første driftsfasene i 
steinbruddet. Våler kommune kan ikke se at disse endringen har noen direkte 
innvirkning hvordan steinbruddet bør drives». 

 
DMF sin kommentar: 
DMF tar uttalelsen til etterretning.  
 
Buskerud fylkeskommune 
Buskerud fylkeskommune forutsetter at planfaglige hensyn ivaretas tilfredsstillende 
gjennom driftsplan/kommuneplanens arealdel/reguleringsplan, og de prosesser som 
ligger til grunn for disse. Videre har Buskerud fylkeskommune ingen kulturminnefaglige 
innspill til konsesjonssøknaden.  
 
DMF sin kommentar: 
DMF tar høringsinnspillet 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. 
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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 driftskonse sjon 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. 38/73, som dokumentasjon for 
utvinningsrett. 
 
Avtalen 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. 51 dekar og fremgår av kart i vedlegg 1. 
 
Området er regulert til steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan for «Nye Spulsåsen 
Pukkverk», datert 19. mars 2018.  
 
5.3 Prosjektets økonomi  
DMF har vurdert den vedlagte informasjonen om økonomien i prosjektet. DMF 
vurderer prosjektet å være økonomisk gjennomførbart.  
 
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 
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forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 51 dekar. Det totale volum fast fjell som 
skal tas ut er estimert til 440 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men 
planlagt uttak pr. år er 7 500 faste m3. Uttaket drives med en pallhøyde på maks 15 
meter og en pallbredde på min. 10 meter. Uttaket startes opp i nord og fortsettes mot 
sørøst, og det legges opp til drift i tre 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 Nye Spulsåsen steinbrudd, 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.  
 
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Øystein Johansen 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. 
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Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I reguleringsplanens 
planbeskrivelse er det redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på 
miljø. 
 
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 i november og desember 2019) 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. 
 
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 eller at det 
er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak. 
 
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.  
 
Tiltakshaver opplyser at innkjøringen til området er avstengt med bom og bruddkanten 
skal sikres med gjerde. Det vil bli satt ned galvanisert nettinggjerde med jernstolper og 
med høyde 180 cm rund hele driftsområde. Innkjøring til bruddet sikres med bom. 
Sikringsvoll er det ikke behov for pr. dags dato, da det over 1 km til nærmeste 
bebyggelse. Det skal utarbeides en egen sprengningsplan som også inne holder 
postering- og varslingsplan for uttaket. Bruddveggene blir rensket/sikret fortløpende 
under driften. 
 
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.  
 
Ifølge tiltakshaver er bergarten i området er en gneisvariant. Det antas at steinen her 
har samme kvalitet som i eksisterende uttak (Spulsåsen) på vestsiden av 
terrengformen. Bruksområde vil være, som for tidligere uttak, til entreprenører, 
bønder og private samt benyttes i undervisning til skolen. Grusing av plasser, 
underbygning og grusing skogsbilveger, fundament og omfylling rør o.l.  Uttaket er 
viktig for utdanning av nye fagarbeidere. 
 
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området   
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Tiltakshaver opplyser at uttaket skal drives slik at ferdig uttatte områder istandsettes 
fortløpende. Det er Solør videregående skole som er Tiltakshaver i området og hvis 
driften stanser, tar Hedmark fylkeskommune ansvar for at uttaket sikres og 
istandsettes.  
 
Videre opplyser tiltakshaver at permanente vegger i uttaket skal istandsettes 
fortløpende. Det er planlagt å fylle opp med masser inntil bruddveggene med en 
helning på maks 1:1,5, hvis en har nok tilgjengelig masse. Hvis ikke vil det gjøres slik: 
der permanent bruddvegg er lavere enn et pal ltrinn, legges inn en tilplanta skråning 
som overgang mellom avslutta uttak og eksisterende terreng. Skråningen får maks 
helning 1:1,5. Der permanent bruddvegg er så høy at en får et palltrinn eller flere, 
legges det vekstmasse på palltrinnene. Det legges vekstmasse i bunn uttak inntil 
bruddveggen og plantes til med stedegen vegetasjon. Alle tekniske innretninger og 
byggverk som ikke skal benyttes til etterbruken skal fjernes. Tilførte masser skal ha en 
dybde på minimum 30-50cm. Etterbruk av området er tenkt å være landbruksformål. 
 
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.  
 

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. 
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 
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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.  
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Maria Lauritzen Geir Sigurd Hovig 
seksjonssjef rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Marit Mia Bjørnstad 
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Vedlegg:  

Kart over konsesjonsområde.pdf 

Dri ftsplan.pdf 

  

Mottakere: 

Solør videregående skole, 

avd. Vå ler 

Nordhagamoen 220 2435 BRASKEREIDFOSS 

Kopi  ti l:  

Vå ler kommune Sentra lgårdenVålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Rune Even Aabakken Hammervegen 154 2436 VÅLER I SOLØR 

Bengt Fasting Øgardsvegen 7 2005 RÆLINGEN 

Margrethe Rynning Vålgutua 229 2436 VÅLER I SOLØR 

Ann Heidi Rundberget Strætevegen 5 2436 VÅLER I SOLØR 

Ni ls Christian Astrup Åstadryggen 8 1396 BILLINGSTAD 

Ola Cato Lie Vålgutua 424 2436 VÅLER I SOLØR 

Ola Sørlundsengen Svennebyvegen 9 2436 VÅLER I SOLØR 

Dag Werner Hammersborg Svenskevegen 470 2436 VÅLER I SOLØR 

Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Arnstein Rivenes Rivenesvegen 84 2436 VÅLER I SOLØR 

Inger Aud Hermansen Svenskevegen 485 2436 VÅLER I SOLØR 

 
 


