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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt
søknad om utvidet driftskonsesjon etter mineralloven § 43. En driftskonsesjon
fastsetter blant annet hvordan mineralforekomsten skal tas ut, hvordan uttaksområdet
skal sikres under og etter endt drift og andre forhold som må ivaretas under driften.
Driftsplanen for uttaket er en del av høringsdokumentene.
For at søknaden skal bli så godt opplyst som mulig, sender vi saken på høring, jf.
forvaltningsloven § 17. Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket
om driftskonsesjon.
Vi presiserer at det er kommunen som bestemmer arealbruken i henhold til plan- og
bygningsloven. I vurderingen av søknad om driftskonsesjon etter mineralloven vil
eventuelle uttalelser knyttet til arealavklaringen derfor ikke vektlegges.
Høringsfrist: 3. mai 2021
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no under «saker til høring».
Sammendrag av søknaden
Søknaden gjelder utvidelse av Bergesjøen Sør masseuttak på gnr/bnr 150/1, 170/23 og
150/42 i Elverum kommune. Omsøkt område er om lag 47 dekar og fremgår av kart i
høringsvedlegget på s. 12. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 30 000 m3
og totalt uttak på om lag 1 000 000 m3. Området er regulert til område for masseuttak
i reguleringsplan for «Bergesjøen Massetak», vedtatt 27. mai 2020.
Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden?
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknaden 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
Forventninger til høringsuttalelsene
DMF oppfordrer til at høringsuttalelsene inneholder begrunnende synspunkter på om
driftskonsesjon bør gis eller ikke med bakgrunn i de forhold DMF skal vurdere. Dersom
det er forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i søknaden, ønsker vi informasjon om
det.
DMF har gjort søk i egne kartløsninger, der det er gjort treff i NGUs kartlag for naturarv
og radon aktsomhet i nærheten av konsesjonsområdet, se høringsvedlegg side 14 og
15. Det gjøres også oppmerksom på kulturminner i nærområdet i Riksantikvarens
kartlag, se høringsvedlegg side 16 og nettanlegg i NVEs kartlag, se høringsvedlegg side
17.
Vi ber spesielt kommunen, statsforvalteren og fylkeskommunen informere om
tiltaket vil kunne påvirke miljø, herunder naturmangfold, kulturminner eller innebære
forurensning. Videre ber vi om instansenes vurdering av eventuelle konsekvenser av
slike virkninger og konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår.
Vi ber kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis det er særlig berørte
interesser som ikke er representert på adresselisten for denne høringen.
Høringsuttalelsene sendes til epost post@dirmin.no eller med ordinær post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50,
7066 Trondheim.
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
Mayoren Rajeswary
overingeniør

Sara Tønne
rådgiver
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Mottakere:
Elverum kommune
Elvia AS
Norges vassdrags- og
energidirektorat Region øst
Statsforvalteren i Innlandet
Mattilsynet
Statnett SF
Innlandet fylkeskommune
Tore Breum
Anne Hørsand Flagstad
Aud Torun Stensrud
Tove Bakland Gulbrandsen
Lasse Gulbrandsen
Trude Nystuen
Guri Ulltveit-Moe
Ivar Hørsand Nordengen
Jens A. Hørsand Oustad
Tore Anders Vaarnes
Jørn Gudbrand Lindberget
Trond Smerud
Olga Karoline Bekkelund
Siv Elin Sveen
Frank D. L. Kristoffersen
Per Helge Aasen
Direktoratet for strålevern og
atomsikkerhet (DSA)
Kopi til:
Gunnar Holth Grusforretning
AS

Postboks 403
Postboks 4100
Vangsveien 73,Postboks 4223

2418 ELVERUM
2307 HAMAR
2307 HAMAR

Postboks 987
Postboks 383
Postboks 4904 Nydalen
Postboks 4404
Bedriftssenteret
Nermarka 36
Gaustadvegen 301
Sørskogbygdvegen 863
Sørskogbygdvegen 883
Sørskogbygdvegen 883
Øvre Skurubergsveg 489
Solørvegen 342
Alf Prøysens veg 148
Nordre Kongstadveg 6
Tandeskogvegen 157
Helge Væringsaasens veg 4
Øvre Skurubergsveg 489
Øvre Skurubergsveg 119
Nedre Skurubergsveg 95
Nedre Skurubergsveg 121
Sørskogbygdvegen 1981
Postboks 55

2604 LILLEHAMMER
2381 BRUMUNDDAL
0423 OSLO
2325 HAMAR

Postboks 1223

2320 FURNES
2345 ÅDALSBRUK
2412 SØRSKOGBYGDA
2412 SØRSKOGBYGDA
2412 SØRSKOGBYGDA
2410 HERNES
2407 ELVERUM
2315 HAMAR
2340 LØTEN
2360 RUDSHØGDA
2408 ELVERUM
2412 SØRSKOGBYGDA
2412 SØRSKOGBYGDA
2412 SØRSKOGBYGDA
2412 SØRSKOGBYGDA
2412 SØRSKOGBYGDA
1332 ØSTERÅS

2206 KONGSVINGER
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