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Dato:  07.07.2021 
Vår ref:  21/03654-6 
Deres ref:     

 

Høring av søknad om tillatelse til prøveuttak på Kippen Steinbrudd 
i Rollag kommune i Viken. Tiltakshaver: Numedal Naturstein AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) mottok den 
19.03.2021 søknad fra Numedal Naturstein AS om tillatelse til prøveuttak av naturstein 
etter mineralloven § 12.  
 
Søknaden er tilgjengelig på www.dirmin.no under «saker til høring».  
 
Høringsfrist: 18. august 2021 
 
Sammendrag av søknaden 
Søknaden gjelder et prøveuttak på ca 2000m3 fast fjell på del av eiendommen gbnr. 
9/12 i Rollag kommune. Bergarten i bruddet er en lagdelt kvartsskifer med innslag av 
metasandstein og ryolitt. Ifølge Tiltakshaver er det i steinbruddet «en lagdeling i fjellet, 
som kan gjøre det mulig å ta ut naturstein for tørrmuing, plastring og forblending». 
Formålet med uttaket er å finne rett drivemetode og se hvordan bergarten deler seg, 
noe som vil være avgjørende for om forekomsten vil være drivverdig.  
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
særskilt tillatelse til prøveuttaket bør gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til 
avbøtende tiltak og 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 
forvaltningsmyndighet. Uttalelser knyttet til kommunens vedtatte arealdisponeringer 
(arealplan, reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi 
derfor ikke i vår vurdering. Tildeling av prøveuttak erstatter ikke krav om andre 
tillatelser, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. 
 
DMF har ved søk i Naturbase den 15.04.2021 funnet at det er registrert en Sefrak-
bygning rett ved omsøkt område. Se høringsdokument side 3.  
 
Vi ber spesielt kommunen, statsforvalteren og fylkeskommunen informere om 
tiltaket påvirker miljø, herunder naturmangfold, kulturminner og forurensning. Hvis 
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kommunen eller statsforvalteren 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. 
Innkomne søknader om prøveuttak går gjennom en skjønnsmessig prøving hos DMF 
før det blir avgjort om det skal gis tillatelse til prøveuttak. 
 
I vurderingen om det skal gis tillatelse til prøveuttak skal det legges vekt på om 
prøveuttaket er nødvendig for å kunne vurdere om forekomsten kan brukes til planlagt 
formål. Kan dette kartlegges på andre måter, skal tillatelse normalt ikke gis. Det skal 
også legges vekt på formålsbestemmelsene i § 1 og hensynene angitt i § 2 i 
mineralloven.  
 
Tillatelse til prøveuttak kan ikke gis for mer enn 2000m3 masse unntatt i særlige 
tilfeller. DMF stiller normalt vilkår ved vedtak om tillatelse til prøveuttak i henhold til 
mineralloven § 12. Vilkårene kan blant annet omfatte krav til økonomisk 
sikkerhetsstillelse for sikring og opprydning etter endt prøvedrift.  
 
Høringsuttalelsene sendes til  
Epost post@dirmin.no eller ordinær post: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 7066 Trondheim. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Christine Langås Kaspersen Ingrid Nygård Pedersen 
overingeniør seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Ingrid Nygård Pedersen 

 
 



 

 

 

3 

Vedlegg:  

Vedlegg - Høringsdokument 

  

Mottakere: 

Statsforvalteren i Oslo og 

Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region øst 

Vangsveien 73,Postboks 4223 2307 HAMAR 

Viken fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Hans Magne Herleiksplassen ØSTSIDA 481 3628 VEGGLI 

Rollag Elektrisitetsverk Løytevegen 3 3626 ROLLAG 

Numedal Naturstein AS Norevegen 1633 3629 NORE 

  

                                 

 


