VANGSÅSEN VEL

Vangsåsen, 22. september 2019
Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade,
7441 Trondheim
Kopi:
Fylkesmannen i Innlandet
Hedmark fylkeskommune
Hamar kommune
Statens vegvesen, Region Øst
Vang Almenning
Skanska Industrial Solutions AS
Øståslaget
Øvre Vang vel
VANG FJELLTAK I HAMAR KOMMUNE. KLAGE PÅ DRIFTSKONSESJON.
Vi viser til vårt brev av 10. juli som vi for øvrig ba om et svar på i mail av 19. september. I
løpet av helga er vi blitt kjent med et brev med oppklarende opplysninger som Skanska
Industrial Solutions AS har sendt direktoratet 3. september.
Skanska avslutter sitt brev med Vangsåsen vels anslag på at en utkjøring på 500.000 m3 pr år
er svært feilaktig. Vårt anslag er basert på tellinger gjort av våre medlemmer som sier ca 100
biler pr dag mandag til lørdag. Skanskas faktiske tall på 150.000 tonn utkjørt masse fra 1. juni
da vi merket at kjøringen begynte og til 25. august, tilsvarer 60 kjøredager når 12 dagers ferie
er fratrukket. Det ble altså kjørt ut 2.500 tonn pr dag. Med 30 tonn pr bil er dette vel 80 biler
pr dag. Om vi regner videre med 48 uker i året og 6 dagers uker som vi har nå, blir det 288
dager i året med utkjøring med samme intensitet som nå, noe som tilsvarer 720.000 tonn eller
280.000 faste m3 pr år. Når vi videre lærer oss at det er forskjell på faste masser og
løsmasser, blir det ikke så galt. Men vi beklager denne uoverensstemmelsen.
Det som imidlertid er viktig er at det ikke er laget noen konsekvensutredning for trafikken på
tilførselsvegene. Reguleringsplanen sier uttak på 30.000 m3 pr år hvorav 20.000 m3 brukes i
allmenningen og 10.000 m3 kjøres ut av allmenningen. Mens i grunnlaget for konsesjonen er
det angitt 75.000 m3 som skal kjøres ut på tilførselsvegene. Dette er en vesentlig forskjell som
gjør at vi mener vi har god grunn til å kreve konsekvensutredning og gjennomføring av
nødvendige avbøtende tiltak før grustransporten kan fortsette.
Vi har gjennomlevd en sommer som har vært svært ubehagelig for de som bor i nærheten av
transportvegene fra grustaket. Det skyldes støy og støv og usikkerhet for myke trafikanter,
herunder skoleelever. Konsesjonen gjelder for flere år framover. Vi vil ikke ha flere slike
somre – og ser med gru fram mot vinteren!
Med vennlig hilsen

Oddvar Dufseth
Leder Vangsåsen vel
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