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Høring av søknad om driftskonsesjon for Renningsåsen pukkverk i 
Øvre Eiker kommune. Tiltakshaver: YIT Norge AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon fra YIT Norge AS etter mineralloven § 43, datert 2. mai 
2019. 
 
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: fredag 15. november 2019 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
YIT Norge AS (org. nr. 983 065 309) søker om driftskonsesjon for uttak av mineralske 
ressurser i Renningsåsen pukkverk. Søknaden gjelder uttak av fast fjell på 
eiendommene gbnr. 202/12, 22, 51, 52 og 203/1 i Øvre Eiker kommune. 
Konsesjonsområdet for uttaket er angitt i et eget kart som ligger ved som en del av 
høringsdokumentene.  
 
Anslått totalvolum for uttaket er angitt til 70 000 m3 masse, mens samlet uttaksvolum 
er angitt til 8 850 000 m3 masse. Dette gir en anslått tidsramme for uttaket på ca. 125 
år. Varigheten av uttaket og årlig uttaksvolum vil imidlertid variere med markedets 
etterspørsel. 
 
Massene fra uttaket selges til entreprenører i nærmarkedet, i tillegg til at det brukes 
som asfalttilslag. 
 
Uttaksområdet er i henhold til gjeldende reguleringsplan for uttaket, «Detaljplan for 
masseuttak Renningsåsen, Skotselv», PlanID 0647, vedtatt 17. april 2013, regulert til 
steinbrudd og masseuttak. 
 
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 
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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, 
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.  
 
DMF har ved søk i Naturbase den 08.08.2019 funnet at det er registrert verneplan for 
vassdrag, innenfor det foreslåtte konsesjonsområdet, samt arter av stor 
forvaltningsinteresse og kulturminner rett utenfor konsesjonsområdet.  
Verneplan ID og navn er 011/1 Drammen Nordmark.  
Arten er flatragg (nær truet - NT) i Norsk rødliste for arter. 
Kulturminnenes ID er: 147644, 147645, 147646, 147648 og 147650 
 
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.  
 
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 post@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. 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 Thomas Furunes 
overingeniør seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Thomas Furunes 

 
 
Vedlegg:  

Renningsåsen pukkverk - høringsdokument.pdf 
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Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region sør 

Postboks 2124 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Statens vegvesen Region sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL 
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Navn Adresse Poststed

THORGERSEN RUNE RINGERIKSVEIEN 766 3330 SKOTSELV

THORGERSEN WENCHE BERGAN RINGERIKSVEIEN 766 3330 SKOTSELV

KNIVE TORBJØRN JARAN RINGERIKSVEIEN 849 3330 SKOTSELV

DRAMDAL KAREN MARIE RINGERIKSVEIEN 764 3330 SKOTSELV

WERP ANDERS BJØRNSEN RINGERIKSVEIEN 1155 3330 SKOTSELV

UGGEN ELISABETH RINGERIKSVEIEN 1174 3330 SKOTSELV

UGGEN HARALD ERIK RINGERIKSVEIEN 1174 3330 SKOTSELV

BERG KJERSTI ELISABETH RINGERIKSVEIEN 760 3330 SKOTSELV

BERG KJELL ATLE RINGERIKSVEIEN 760 3330 SKOTSELV

HOBBELSTAD NILS PETTER RINGERIKSVEIEN 80 3303 HOKKSUND

NORDVANG JAN‐TERJE RINGERIKSVEIEN 794 3330 SKOTSELV

KJENNERUD VICTORIA RINGERIKSVEIEN 794 3330 SKOTSELV

TURKA ZILVINAS RINGERIKSVEIEN 789 3330 SKOTSELV

KATILEVICIUS ROMUALDAS RINGERIKSVEIEN 792 3330 SKOTSELV

MELØE ELSE LOUISE HOEN ØVRE ASKERHAGEN 1 1383 ASKER

MARKEGÅRD KJERSTI LIEN VØYEN TERRASSE 14 A 1384 ASKER

HOEN OLE KRISTOFER ØVRE ULLERNLIA 13 3303 HOKKSUND

HOBBELSTAD PER RINGERIKSVEIEN 84 3303 HOKKSUND

JOHNSRUD JOHAN KRISTOFFER JONSRUDVEIEN 18 3330 SKOTSELV

FLINTEGÅRD ROAR EIKERVEIEN 97 3340 ÅMOT

HAUKLAND NILS DRAMDAL RINGERIKSVEIEN 651 3330 SKOTSELV

EDELMANN ERIK HAUGERGRENDA 33 1352 KOLSÅS

KNIVESTØEN TOVE FJERDINGSTADVEIEN 4 3330 SKOTSELV

DRAMDAL OLE RINGERIKSVEIEN 696 3330 SKOTSELV

MAGNUSSEN SIMON NEDRE DRAMDALSVEI 1 3330 SKOTSELV

DRAMDAL ANN‐KRISTIN ØVRE DRAMDALSVEI 25 3330 SKOTSELV

HORSRUD ESPEN SOLHELLINGA 13 3303 HOKKSUND

RØYRVIK JOHAN MAGNUS RINGERIKSVEIEN 781 3330 SKOTSELV

VOSYLIENE REDA RINGERIKSVEIEN 783 3330 SKOTSELV

VOSYLIUS PAULIUS RINGERIKSVEIEN 783 3330 SKOTSELV

JOHANSEN ANNE LENE GAJDA HORSRUDVEIEN 6 3330 SKOTSELV

GULLIKSEN BJØRN V RØSTE HORSRUDVEIEN 6 3330 SKOTSELV

HORSRUD KNUT RINGERIKSVEIEN 782 3330 SKOTSELV

GULBRANDSEN JOHNNY RYPÅS RINGERIKSVEIEN 788 3330 SKOTSELV

OLAFSEN LAILA RINGERIKSVEIEN 788 3330 SKOTSELV

REUTAS ZYGINTAS RINGERIKSVEIEN 790 3330 SKOTSELV

FOSSLI ASBJØRN ØVRE DRAMDALSVEI 41 3330 SKOTSELV

RUSTAND KINE ØVRE DRAMDALSVEI 41 3330 SKOTSELV

SKISTAD SIMEN BERGTUN RINGERIKSVEIEN 793 3330 SKOTSELV

THORGERSEN HELGE VIDAR ØVRE DRAMDALSVEI 43 3330 SKOTSELV

OSA ULF ERLING ØSTRE ULLERNVEI 21 B 3303 HOKKSUND

SOLBERG BODIL RINGERIKSVEIEN 798 3330 SKOTSELV

HANSEN MARIUS RINGERIKSVEIEN 798 3330 SKOTSELV

SKIBREK GRETHA RINGERIKSVEIEN 791 3330 SKOTSELV
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