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Høring av søknad om driftskonsesjon for Tangådalen grustak i 
Trysil kommune. Tiltakshaver: JE Nordnes Transport AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 24.3.2021. 
 
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: 11.11.2021 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Tangådalen grustak er lokalisert i Trysil kommune på del av eiendommen gnr. 9 bnr. 1. 
Kart over konsesjonsområdet er vedlagt. Området omfatter et areal på ca. 62 daa og 
deler av området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Det øvrige 
området er omfattet av en reguleringsprosess Trysil kommune, og tiltakshaver har 
antydet at reguleringsprosessen forventes ferdigstilt høsten 2021. 
 
DMF bemerker for ordens skyld at dersom søknaden om driftskonsesjon blir innvilget 
før konsesjonsområdeter ferdig regulert, vil det fra DMFs side bli stilt vilkår om at 
oppdatert driftsplan må sendes inn og godkjennes innen en gitt frist etter at endelig 
reguleringsplan er vedtatt. 
 
I søknad fra tiltakshaver, er det beskrevet et årlig uttak på ca. 10 000 m3 løsmasser, og 
et samlet uttak på 338 000 m3. 
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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 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 

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. 
 
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. 
 
Dersom Sametinget og grunneier mener at søknaden ikke bør innvilges, ber vi om 
beskjed om dette. I disse tilfellene skal søknaden avgjøres av Nærings- og 
fiskeridepartementet, jf. mineralloven § 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. 
 
DMF har ved søk i Artskart fått treff som vist i kartutsnitt i høringsvedlegget side 14 og 
15. DMF ber høringsinstansene, og særlig kommune og statsforvalteren om å opplyse 
om det er forhold som bør hensyntas for å ivareta artene i og i tilgrensning til området. 
DMF har også foretatt søk i NVEs databaser og gjort funn i aktsomhetskart for flom, se 
høringsvedlegget side 16. 
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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. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Unni Garberg Anne B. Høyen 
seksjonssjef overingeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Anne B. Høyen 

 
 
 

Mottakere: 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region øst 

Vangsveien 73,Postboks 4223 2307 HAMAR 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Bjørn Ola Bekk Støavegen 75 2425 LJØRDALEN 

Egil Nordmoen Støavegen 27 2425 LJØRDALEN 

Gert Ove Nordmoen Holmlundvegen 7 2312 OTTESTAD 

Ruth Edel Nordmoen Kristian Bakkens veg 21 C 2316 HAMAR 

Jonny Nordmoen Glitterudveien 20 B 1352 KOLSÅS 

Martha Larsen Storbron. 5 780 69 SÖRSJÖEN 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok 

Kopi til:  

JE Nordnes Transport AS Postboks 33 2426 LJØRDALEN 
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