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Dato:  21.09.2018 
Vår ref:  15/00079-8 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Dal pukkverk i 
Ullensaker- og Eidsvoll kommune. Tiltakshaver: Feiring Bruk AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 27.12.2014. 
 
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: 19.10.2018 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
Dal pukkverk er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 197/3, 11, 15, 18, og 52 i Ullensaker 
kommune og på gnr./bnr. 96/595 i Eidsvoll kommune. Det omsøkte området er om lag 
333 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert 
til «steinbrudd» i reguleringsplan med plan-ID 113 og navn «Reguleringsplan for 
steinbrudd på eiendommene 197/11, 197/15 og 197/18», plan-ID 142 og navn 
«Steinbrudd på eiendommen gnr. 197 bnr. 3, Fjellberg Skog», plan-ID 291 og navn 
«Reg.plan for Dal pukkverk gnr. 197/3 m.fl.» og plan-ID 023719000 og navn 
«Reguleringsplan for Dal pukkverk – utvidelse». Det er oppgitt at forekomsten består 
av grå, middels- til grov gneis som hovedsakelig vil benyttes til utbygging av vei og 
bane mm. Det er estimert et årlig uttak på om lag 100 000 m3 og et totalt uttak på 
3 345 000 m3. 
 
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. 
 
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltnings-
myndighet. Uttalelser knyttet til kommunens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, 
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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.  
 
DMF har ved søk i Naturbase og Artsdatabanken fått treff som vist i kartutsnitt i 
høringsvedlegget. DMF ber Eidsvoll kommune, Ullensaker kommune og Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus om å opplyse om det er forhold som bør tas hensyn til for å ivareta 
naturtypen og artene i tilgrensning til området. Tilsvarende bes Akershus 
fylkeskommune om å opplyse om det er forhold som bør tas hensyn til for å ivareta 
kulturminnene i og i tilgrensning til området.   
 
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. 
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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. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Christine Langås Odd-Arne Eidsmo 
overingeniør rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Odd-Arne Eidsmo 
 
 
 
Mottakere: 

Adresseliste                       

Kopi til:  
Feiring Bruk AS avd. Dal 
Pukkverk 

Postboks 394 1471 LØRENSKOG 

 
 

mailto:mail@dirmin.no


Navn Adresse Postnr Poststed
PEDERSEN ANDERS INGVALD SKINNSTUDUMPA 29 2072 DAL
BRÅTHEN ERNA SKINNSTUDUMPA 39 2072 DAL
KAUPPINEN TANELI S GARDERMOVEGEN 5 B 2050 JESSHEIM
EIDSVOLL KOMMUNE Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL
SYVERSEN ØIVIN SKINNSTUDUMPA 35 2072 DAL
SYVERSEN BERIT SKINNSTUDUMPA 35 2072 DAL
CIRCLE K NORGE AS Postboks 1176 Sentrum 0107 OSLO
RISEBROBAKKEN KARL OLA 2072 DAL
FLØGSTAD HANS JØRGEN MOGREINAVEGEN 331 2054 MOGREINA
BRÅTHEN JAN SKINNSTUDUMPA 39 2072 DAL
STATENS VEGVESEN REGION ØST Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER
ESPELID FRODE SEDSVOLD RÅHOLTVEGEN 12 2070 RÅHOLT
Feiring Bruk AS Postboks 394 1471 LØRENSKOG
SKINNSTUDUMPA EIENDOM AS Piggsoppvegen 20 2016 FROGNER
HAUGEN OLE HÅVARD VESTKOLLEN 2072 DAL
AURSTAD YVONNE CATHRINE SESSVOLLVEGEN 96 2054 MOGREINA
OSLO KOMMUNE RÅDHUSET 0037 OSLO
EIK RAGNHILD ELISABETH RUSTADVEGEN 51 2090 HURDAL
UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF Postboks 6473 Etterstad 0605 OSLO
EIDSVOLL SYD AS Postboks 300 Skøyen 0213 OSLO
STENSMOEN EIENDOM AS c/o Leto Eiendom AS, Myhrersvingen 12 2080 EIDSVOLL
LETO EIENDOM AS Myhrersvingen 12 2080 EIDSVOLL
MATHIESEN EIDSVOLD VÆRK ANS Postboks 24 2091 HURDAL
DALKRYSSET AS Vilbergvegen 105 2060 GARDERMOEN
DORFF AS Postboks 394 1473 LØRENSKOG
AAS SVERRE HENRIK ÅSVEIEN 27 1900 FETSUND
SUMSTAD MARIT HANS BORGERSENS VEG 9 2073 BØN
SUMSTAD ROALD HANS BORGERSENS VEG 9 2073 BØN
ULLENSAKER KOMMUNE Postboks 470 2051 JESSHEIM
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Postboks 8111 Dep. 0032 OSLO
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO
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