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Dato:  14.10.2019 
Vår ref:  15/00099-27 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Bjørndalen pukkverk i 
Skien kommune. Tiltakshaver: Bjørndalen Pukkverk AS. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 30. desember 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: 11. november 2019. 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
Bjørndalen pukkverk AS søker om driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Bjørndalen. 
Uttaket er lokalisert på gbnr. 11/19 i Skien kommune. Digitalisering av uttaksområdet 
viser at det er ca. 54 daa. Ifølge tiltakshaver er samlet uttaksvolum for forekomsten ca. 
1 150 000 m3. DMF gjør oppmerksom om at dette avviker noe fra søknadsskjemaet. 
Bakgrunnen for dette er at driftsplanen er oppdatert i senere tid, i motsetning til 
søknadsskjemaet som er datert 30. desember 2014. Oppdatert informasjon fremgår av 
driftsplanen. Tiltakshaver antyder et årlig uttak på ca. 30 000 m3. Uttakstakten og 
uttaksmengden vil kunne variere med markedssituasjonen og etterspørsel. 
 
Ifølge tiltakshaver er forekomsten i Bjørndalen en fin til middelskornet granittgneis. 
Forekomsten er planlagt benyttet som, blant annet, byggeråstoff til alt av 
grunnarbeider, som grøftepukk, bærelag, grusdekker med mer. 
 
Området er i «Reguleringsplan for Bjørndalen pukkverk» med planID 808, vedtatt i 
bystyret den 20. juli 2002, regulert til steinbrudd. 
 
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.  
 
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.  
 
Søk i artskart og naturbase har vist funn av elvemusling i Bøelva ca. 360 meter i 
luftlinje fra ytterkanten av område regulert til steinbrudd. I tillegg er Bøelva-
Hoppestadelva registrert som en viktig naturtype, herunder viktig bekkedrag, med 
referanse BN00077727. DMF ber om at fylkesmannen informerer oss dersom uttaket 
vil kunne ha negativ effekt for denne registreringene. I tillegg ber vi om at 
fylkesmannen foreslår eventuelle avbøtende tiltak som tiltakshaver kan iverksette for å 
redusere eventuelle mulige ulemper driften kan ha for registreringene. Se 
høringsvedlegget s. 36-39. 
 
Utenfor uttaksområdet er det også registrert et kartlagt friluftslivsområde med ID FK 
00014918 med navn: A170 Geitebuvarden – Langelandskollen. DMF ber om mer 
informasjon fra fylkesmannen dersom det er en mulighet for at uttaket vil kunne ha 
negativ innvirkning på friluftslivsområdet. Vi ber også om at fylkesmannen skisserer 
eventuelle mulige avbøtende tiltak som tiltakshaver kan gjennomføre for å redusere 
driftens påvirkning på registreringen. Se høringsvedlegget s. 40. 
 
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 
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• 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. 
 
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 
 
 

Aleksander Thorbergsen Stine Borge Nordskag 
overingeniør rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Stine Borge Nordskag 
 
 
Vedlegg:  
Adresseliste _Bjørndalen pukkverk.pdf 
  
Mottakere: 

Skien kommune Postboks 158 Sentrum 3701 SKIEN 
Adresseliste                       
Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region sør 

Postboks 2124 3103 TØNSBERG 

Statens vegvesen Region sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL 
Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN 
Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 

Kopi til:  
Bjørndalen Pukkverk AS Hyniveien 575 3721 SKIEN 
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Navn Adresse Adresse2 Postnr Poststed
GULLIKSEN TERJE PERSKAAS VALEBØVEGEN 135 3721 SKIEN
ERSDAL RANDI BUGGE VALEBØVEGEN 132 3721 SKIEN
ERSDAL KJELL VALEBØVEGEN 132 3721 SKIEN
JOHNSEN JON VALEBØVEGEN 126 3721 SKIEN
KRISTOFFERSEN RUNE L VALEBØVEGEN 109 3721 SKIEN
GJERSUND RANNEI LOVISE VALEBØVEGEN 114 3721 SKIEN
LID JØRN OTTAR VALEBØVEGEN 114 3721 SKIEN
VIDME GEIR VIDAR VALEBØVEGEN 112 3721 SKIEN
NORDANG INGAR VALEBØVEGEN 104 3721 SKIEN
JAMTVEDT ROLF JOHN VALEBØVEGEN 84 3721 SKIEN
SUNDET THOR MAGNE VALEBØVEGEN 122 3721 SKIEN
JØRGENSEN ANNE MARIE BØ VALEBØVEGEN 81 3721 SKIEN
WIKSTØL-STORNES ELÉN VALEBØVEGEN 100 3721 SKIEN
STORNES THOMAS VALEBØVEGEN 100 3721 SKIEN
LØVENSKIOLD MATHIAS C/O LØVENSKIOLD-FOSSUM JERNVERKSVEGEN 50 3721 SKIEN
LØVENSKIOLD LEOPOLD AXEL C/O LØVENSKIOLD-FOSSUM JERNVERKSVEGEN 50 3721 SKIEN
SEM TROND HOPPESTADVEGEN 325 3721 SKIEN
JOHNSEN BJØRN EINAR VALEBØVEGEN 160 3721 SKIEN
YTTERBØ NILS THORBJØRN STULENVEGEN 47 3721 SKIEN
KISE HANS OLAV STULENVEGEN 43 3721 SKIEN
KÅSASTUL BJØRN ESPEN VALEBØVEGEN 181 3721 SKIEN
GUSFRE KJETIL VALEBØVEGEN 66 3721 SKIEN
GUSFRE LINN I STENDALEN VALEBØVEGEN 66 3721 SKIEN
GROMSTUL TOMTESELSKAP AS Postboks 7086 St. Olavs Plass 0130 OSLO
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