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Dato:  08.07.2021 
Vår ref:  21/01540-7 
Deres ref:     
 

Høring av forslag til endring av driftsplan for Huseby (Filtvet) i 
Asker kommune. Tiltakshaver: Juve Pukkverk AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om forslag til endret driftsplan fra Juve Pukkverk AS for Huseby (Filtvet) på 
gbnr. 343/75 i Asker kommune. Forslag til endret driftsplan er datert mai 2021.  
 
Det er et vilkår i driftskonsesjonen at uttaket skal utføres i tråd driftsplan godkjent av 
DMF. Vesentlige endringer, slik som å utvide planlagt uttak i dybden, skal derfor 
meldes inn til DMF for godkjenning. 
 
Om uttaket og foreslåtte endringer i driftsplan 
Driftskonsesjon etter mineralloven er gitt Juve Pukkverk AS den 04.03.2019 og 
nåværende godkjent driftsplan er datert mars 2018. Det er endringer i denne 
driftsplanen som nå søkes godkjent av DMF. 
 
Konsesjonsområdet er på 37 daa. Deler av dette arealet er avsatt til masseuttak i 
kommuneplanens arealdel. Et større tilgrensende område er avsatt til fremtidig 
masseuttak. Det er området avsatt til masseuttak, beliggende i den nordre og eldste 
delen av bruddet, denne driftsplanen gjelder.  
 
Asker kommune har gitt tiltakshaver stoppordre i området som er avsatt til fremtidig 
masseuttak, inntil reguleringsplan er godkjent. Tiltakshaver har i den perioden det tar å 
få en godkjent reguleringsplan, behov for å ha uttak av fjell i den nordre og eldste 
delen av bruddet. Uttaket vil skje ved at man senker sålenivået i den delen av bruddet 
fra 121 meter ned til 106 meter. 
 
Tiltakshaver opplyser at de startet reguleringsarbeidet i 2016, og håper å være ferdige i 
løpet av et par års tid. Da vil de utarbeide en ny driftsplan med utgangspunkt i området 
avsatt til fremtidig masseuttak. Den omsøkte driftsplanen gjelder for perioden 2021-
2025.  
 
Bergarten, som har vært gjenstand for dagens drift, er en mørk grønn pyroksenitt av 
vulkansk opprinnelse. Bergarten er velegnet til både bygge- og veiformål. Årlig uttak er 
ca. 15 000 - 25 000 m³ fjell, noe som gir 50 000 – 85 000 tonn produkter.  
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Høringsuttalelser 
DMF sender med dette driftsplanforslaget ut på høring. DMF ønsker tilbakemelding på: 

- om forslaget til driftsplan er i tråd med gjeldene plantillatelser 
- om driftsplanen tar nødvendige hensyn til omgivelsene 

 
Driftsplanen er tilgjengelig på dirmin.no under «Saker til høring».  
 
Høringsfrist: 19. august 2021 
 
Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i driftsplanvedtaket. 
 
Høringsuttalelsene sendes til post@dirmin.no eller ved ordinær post: 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 
 
 

Rita Øyen 
overingeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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