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Dato:  24.10.2019 
Vår ref:  17/03205-8 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Nedre Tho Massetak i Sel 
kommune. Tiltakshaver: Hans Rødølen (enkeltpersonforetak). 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 17. oktober 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. november 2019. 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
Hans Rødølen (enkeltpersonforetak) søker om driftskonsesjon for uttak av løsmasser i 
Nedre Tho massetak. Uttaket er lokalisert på gbnr. 211/1 i Sel kommune. Omsøkt 
område er ca. 44 daa. Tiltakshaver oppgir at samlet uttaksvolum av 
mineralforekomsten i området ca. 485 000 m3. Videre antyder tiltakshaver et årlig 
uttaksvolum på ca. 5 000 m3. Uttaksmengden vil kunne variere med etterspørselen og 
markedssituasjonen. 
 
Forekomsten skal benyttes til fyllmasse for bygg, strøsand, pukk, veigrus og singel. 
Uttaket ligger innenfor NGU sitt forekomstområde 0517-022 – Otta Camping. Ifølge 
grusdatabasen er forekomsten en smal breelvterrasse med lokalt meget stor 
mektighet.  
 
Området er i «Reguleringsplan Nedre Tho» med planID 05170092, vedtatt i 
kommunestyret den 19. november 2007, regulert til område for 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. 
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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.  
 
Uttaket ligger innenfor jord-/flomskred aktsomhetssone. Vi ber NVE om mer 
informasjon dersom det er spesielle tiltak som tiltakshaver bør iverksette for å 
minimere risikoen for uønskede hendelser innenfor uttaksområdet.  
 
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 
• 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 post@dirmin.no eller ordinær post: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim. 
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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. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Geir Sigurd Hovig Stine Borge Nordskag 
rådgiver rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Stine Borge Nordskag 
 
 
Vedlegg:  
Adresseliste_Nedre Tho massetak.pdf 
  
Mottakere: 

Adresseliste                       
Sel kommune Sel rådhusBotten Hansens gt 9 2670 OTTA 
Fylkesmannen i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region øst 

Vangsveien 73,Postboks 4223 2307 HAMAR 

Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 
AS Eidefoss Postboks 160 2684 VÅGÅ 

Kopi til:  
Hans Rødølen 
(enkeltpersonforetak) 

Veggumsvegen 156 2670 OTTA 

 
 

http://www.dirmin.no/


Navn Adresse Postnr Poststed
RØDØLEN KLARA REIDUN VEGGUMSVEGEN 103 2670 OTTA
LUSETER ELI KATRINE DAHLEVEGEN 4 F 2670 OTTA
JORDET EDVARD HØIE DAHLEVEGEN 4 F 2670 OTTA
BERGHEIM SOLVEIG VEGGUMSVEGEN 95 2670 OTTA
NIELSEN REIDAR EGIL MOAVEGEN 10 2670 OTTA
JOHNSGÅRD PÅL ESPEN VEGGUMSVEGEN 89 2670 OTTA
HAGEN SILJE VEGGUMSVEGEN 89 2670 OTTA
FJELD IDA FURBERG VEGGUMSVEGEN 91 2670 OTTA
HAAKENSTAD GRO HØLMO PYNTEN 6 B 2619 LILLEHAMMER
BAKKEN ARNE VEGGUMSVEGEN 206 2670 OTTA
THO INGRID VEGGUMSVEGEN 178 2670 OTTA
HØLMO PER OLAF SJOAVEGEN 112 2670 OTTA
SUKKESTAD FINN OTTO VEGGUMSVEGEN 158 2670 OTTA
SUKKESTAD METTE MARIE VEGGUMSVEGEN 158 2670 OTTA
THO PER POSTBOKS 60 6301 ÅNDALSNES
NYSÆTER ARNE SAGDALSVEGEN 387 2672 SEL
HØLMO JANNICKE B VEGGUMSVEGEN 107 2670 OTTA
THO MAGNE VEGGUMSVEGEN 181 2670 OTTA
THO ARVE VEGGUMSVEGEN 183 2670 OTTA
VIKEN AMUND STEINEIDE VEGGUMSVEGEN 113 2670 OTTA
GRØNN STEINAR OTTADALSVEGEN 179 2670 OTTA
HAUGSTULEN ROGER VEGGUMSVEGEN 109 2670 OTTA
VIKEN OLAV VIKEN,VEGGUMSVEGEN 115 2670 OTTA
VIKEN MARTIN STEINEIDE VEGGUMSVEGEN 111 2670 OTTA
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