
Info. om Konsesjonen for driftsplan for sandtaket 
Informasjon om Reguleringsplan  for sandtaket. 

Arbeidet med Sandtakets planprogram for påvirke planprosessen i en miljøvennlig 
retning 

  

Vellet bidro i det hektiske arbeidet med planprogrammet og driftsplan i en fellesgruppe 
bestående av: 

 2 personer fra Klokkarstua og Verket Nærmiljøforum: 

Jan Hansen Østli og Steinar Lippert 

2 personer fra Verket og Bogen Vel: 

Torbjørn Hansen og Rolf Stokker 

2 personer fra Verket og Bogen Miljøgruppe: 

Fred A. Eek og Hans Ole Korsgaard 

  

Disse 6 har nedlagt et stort arbeid og et like stort engasjement slik at de besitter store 
kunnskaper som kan påvirke utviklingen i en miljøvennlig retning. 

  

1. I forbindelse med denne reguleringsplan hvor Svelviksand AS foreslo å utvide 
uttaksområdet vesentlig mot Vest var det på Verketshalvøya en nesten enstemmig 
motstand mot utvidelse av uttaksområdet i 2011 - 2014 . I høringstiden, som var midt i 
fellesferien, underskrev 168 husstander på Verket på et opprop som sa at de ville beholde 
gjeldende kommuneplan og ikke utvide uttaksområdet. Likeså var det sterke motsetninger 
i det politiske miljø, hvor 5 av 7 partier i kommunestyret gikk imot utvidelse. 

Dette arbeidet resulterte i at Svelviksand AS måtte redusere omfanget av uttaksområdet 
vesentlig i forhold til hva de først krevde. 

Derved ble det meste av den 10 000 år gamle ryggen mot Svelvikstrømmen spart. 

  

1. Etter at reguleringsplanen ble vedtatt, fremmet Svelviksand AS en søknad om konsesjon 
begrunnet i en driftsplan. 

  

Direktoratet for Mineralforvaltning (MDIR) forvalter en slik søknad. 

  



Søknaden med driftsplan ble sendt på høring fra MDIR 6. juli 2015 med ca. 3 ukers uttalefrist 
og som vanlig - midt i fellesferien. 

  

Gruppa gjennomførte igjen en undersøkelse om beboernes holdninger. 

 259 Husstander (ikke enkeltpersoner) undertegnet på et opprop som støttet gruppens uttalelse 
om forutsetninger for å bevare miljøet. 

Det er nesten 100 % på dette lille stedet og resultatet ble oversendt kommunen, Fylkesmannen 
og Fylkeskommunen samt alle politiske partier i Hurum. 

  

1. Foreningene ønsket at driftsplan skulle behandles politisk noe som ikke var mulig med 
den gitte høringsfrist da det før valget ikke var noen politiske møter som kunne ta 
standpunkt til en slik uttalelse. 

Derfor sendte vi en søknad om utsettelse til etter valget slik at det kunne bli politisk behandlet 
og Hurum Kommune støttet oss. 

  

Dette betød et nytt stort stykke arbeid og resultatet ble sendt Hurum kommune, MDIR, 
Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune. 

Svelviksand AS fikk kommentere vår uttalelse (se vedlegg) på Planutvalgets møte slik at vi 
var nødt til å korrigere noen av deres upresise kommentarer i en ekstra uttalelse til MDIR. 
Generelt kan en si at Svelviksand AS ville ha så få styrende bestemmelser i konsesjonen som 
mulig for det gir dem størst frihet til å drive etter egne ideer og påfunn. Et eksempel er at de 
ikke hadde fastsatt innen for hvilke tider de kan drive masseuttak og lasting. Dette vil kunne 
bety at de kan laste 24 timer i døgnet, hverdag som helligdag og det kunne vi ikke la passere 
da vi mener det til de grader er miljøødeleggende. 

  

Uttalelsen om Planprogram og driftsplan har vært enstemmig i den fellesgruppa og begge er 
behandlet i de tre organisasjoners styre før uttalelse ble sendt. 

  

Konsesjonen for driftsplan ligger nå i MDIR til behandling. 

  

1. De sier på forespørsel 29.2.2016 at det kom inn mange og godt gjennomarbeidede 
uttalelser som det tar tid å bearbeide. 

De kunne ikke love at konsesjonen ble ferdig behandlet før sommeren. 

  

På spørsmål om deres konsesjon var endelig svarte de at den kan ankes til Departementet. 

  



Dette betyr at når konsesjonen er behandlet må gruppen tre sammen igjen for å kvalitetssikre 
at våre miljømessige innspill er ivaretatt. 

Vi er forberedt på å anke saken avhengig av i hvilken grad konsesjonen ivaretar våre innspill. 
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