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Dato:  20.11.2020 
Vår ref:  20/01910-13 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Skøien masseuttak i 
Enebakk kommune. Søker: Leca Norge AS. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om 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: 18. desember 2020. 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Søknaden gjelder Skøien masseuttak på gbnr. 20/1, 112/1 og 112/2 i Enebakk 
kommune. Omsøkt område er om lag 404 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget 
på s. 12 og 13. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser (leire) på om lag 150 000 m3 og 
totalt uttak på om lag 2 600 000 m3. Uttaket er i reguleringsplan for «Leiruttak på 
Skøyen og Rustad», vedtatt 22. juni 2009, regulert til område for leiruttak.  
 
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: 
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• 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. Det fremgår her at en kraftlinje krysser det 
omsøkte konsesjonsområdet, se høringsvedlegget på side 20. Videre fremgår det at 
konsesjonsområdet mulig inneholder kvikkleire, se høringsvedlegget på side 19.  
 
DMF gjør oppmerksom på at det i konsesjonsområdet er registrert  
kulturminner, se høringsvedlegget på side 17. Ved søk i Artsdatabanken er det funnet 
registrerte arter innenfor og ved konsesjonsområdet, jf. side 14-16. 
 
Vi ber spesielt kommunen, fylkesmannen 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. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Tuva Gravbråten Rooth Lena Røst Tonning 
overingeniør rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lena Røst Tonning 
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Mottakere: 

Enebakk kommune Prestegårdsv. 4 1912 ENEBAKK 
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region sør 

Postboks 2124 3103 TØNSBERG 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 
Viken fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO 
Norgesnett AS Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 

Kopi til:  
Leca Norge AS Årnesvegen 1 2009 NORDBY 

 
 



Navn Adresse Poststed

ARNESEN HILDE SKØYENVEIEN 22 1912 ENEBAKK

ARNESEN TORE SKØYENVEIEN 22 1912 ENEBAKK

ARNESEN TRYGVE CHRISTIAN EDVARD MUNCHS VEI 83 1063 OSLO

BREDEG SIRI A THORSHOV HEENSVEIEN 290 1880 EIDSBERG

BRUDEVOLD STIG ØYVIND SKØYENVEIEN 16 1912 ENEBAKK

BUHOLT TORLEIF LILLESTRØMVEIEN 1222 1912 ENEBAKK

BAADE MONICH RITA SKØYENVEIEN 16 1912 ENEBAKK

ELLEFSEN‐KILLERUD JAN H KROGSBØLVEIEN 71 1912 ENEBAKK

FOSSUM BENTE SYVERSTAD SKØYENVEIEN 44 1912 ENEBAKK

FOSSUM BÅRD SKØYENVEIEN 44 1912 ENEBAKK

GIERMANN BJØRN SKØYENVEIEN 23 1912 ENEBAKK

GIERMANN FRANCA SKØYENVEIEN 23 1912 ENEBAKK

GUSLUND TOVE AGATHE LILLESTRØMVEIEN 1033 1912 ENEBAKK

HOBØL BJØRN HOBØL GÅRD,KROGSBØLVEIEN 82 1912 ENEBAKK

HOBØL LAILA BEATE HOLM HOBØL GÅRD,KROGSBØLVEIEN 82 1912 ENEBAKK

KARLSTAD TRINE SKØYENVEIEN 18 1912 ENEBAKK

KRISTIANSEN ROGER ARNE SKØYENVEIEN 21 1912 ENEBAKK

LANGBAKKE HARALD OLSEN LILLESTRØMVEIEN 1220 1912 ENEBAKK

LUNDER VEGARD SKØYENVEIEN 13 1912 ENEBAKK

PAULSEN TAGE SKØYENVEIEN 11 1912 ENEBAKK

SCHALLER BIRGIT LILLESTRØMVEIEN 1222 1912 ENEBAKK

SKØIEN STÅLE GRAN SKØYENVEIEN 144 1912 ENEBAKK

SOLBERG ADA M SVARSTAD SOLBERG,LILLESTRØMVEIEN 1176 1912 ENEBAKK

SOLBERG THORSTEIN LILLESTRØMVEIEN 1208 1912 ENEBAKK

SVENDSEN MINA CAMILLA SKØYENVEIEN 13 1912 ENEBAKK


	Høringsbrev
	Adresseliste - Skøien

