
 
 

 
 
   

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. 
Se mottakerliste nedenfor. 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  10.10.2017 
Vår ref:  14/01815-14 
Deres ref:     

 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Moss pukkverk i Moss 
kommune. Tiltakshaver: Skolt Pukkverk AS 

 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 3. desember 2014 og 
oppdatert søknadsskjema 29. september 2017. 
 
Søknaden om driftskonsesjon sendes med dette på høring 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: 7. november 2017 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Denne søknaden gjelder driftskonsesjon etter mineralloven. Tildeling av 
driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring 
eller konsesjon etter annen lovgivning.  
 
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.  
 
Sammendrag av søknaden 
Moss pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 3/2560 i Moss kommune. Totalt omsøkt 
område er 245 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområde på side 4 i 
høringsvedlegget. Området er i vedtak av 15. desember 2014, regulert til område for 
råstoffutvinning/steinbrudd (plan-ID 356). Det er oppgitt i søknaden at driften i 
hovedsak vil omfatte uttak av fast fjell til utvinning av pukk eller knuste bergarter. 
Råstoffene skal i hovedsak benyttes som tilslag til betong og til asfaltproduksjon. Det 
er estimert ett årlig uttak på 150 000 m3 og ett totaluttak på 6 000 000 m3.  
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Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF ber om at offentlige etater ut fra eget ansvarsområde vurderer om det er forhold 
som tilsier at driftskonsesjon ikke bør innvilges, eventuelt om det skal stilles vilkår om 
avbøtende tiltak.  
 
Private parter kan komme med innspill til relevante forhold i den aktuelle saken. 
Dersom det er forhold som ikke er tilstrekkelig belyst i søknaden, ber vi om 
opplysninger om dette.  
 
DMF har ved søk i naturbase og artskart (søk gjennomført 08.06.2017) fått treff som 
vist i kartutsnitt i høringsvedlegget. DMF ber kommune og fylkesmann om å opplyse 
om det er forhold som bør hensynstas for å ivareta artene i tilgrensning til området. 
Tilsvarende bes fylkeskommunen om å opplyse om det er forhold som bør hensynstas 
for å ivareta kulturminnene i tilgrensning til området. 
 
Vi ber 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.  
 
Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket om konsesjon skal gis 
eller ikke. Søkeren får anledning til å kommentere høringsuttalelser før vi fatter 
vedtak. 
 
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 omfatter blant annet krav til driftsplan og økonomisk sikkerhetsstillelse 
for sikring og opprydning etter endt drift. 
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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 
 
 

Anne Bruland Høyen Geir Sigurd Hovig 
overingeniør rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig 
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Mottakere: 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Fylkesmannen i Østfold Statens hus, Postboks 325 1502 MOSS 

Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region øst 

Vangsveien 73,Postboks 4223 2307 HAMAR 

Brødr Skolt AS Vålerveien 381 1599 MOSS 

Moss Motorcykkel Klubb Postboks 372 1502 MOSS 

Jørgen Vanem Vanemveien 70 1599 MOSS 

Torger Nore Noreveien 71 1599 MOSS 

Moss Havn KF Strandgata 10 1531 MOSS 

Svein Erik Hønstvedt Noreveien 21 1599 MOSS 

Moss Lagerbygg AS Postboks 6872 Rodeløkka 0504 OSLO 

Moss Næringspark AS Postboks 23 1581 RYGGE 

Else Arvida Christiansen Osloveien 40 A 1440 DRØBAK 

Anders Carl Vanem Solveien 91 1533 MOSS 

Jan Erik Vanem Caminho Do Pinco 1914900-

012 AfifeViana Do Castelo 

Portugal 

           

Knut Egil Vanem Fjellveien 11 G 1532 MOSS 

Morten Vanem Hollandveien 7 1555 SON 

Per Vanem Carl Jenssens vei 6 1532 MOSS 

Marine Trading AS Vanemveien 1 1599 MOSS 

Project Holding AS Postboks 39 1378 NESBRU 

MVT Eiendom AS Granstuveien 26 A 1185 OSLO 

Kopi til:  

                                 

 
 


