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Vår ref:  20/02000-9 
Deres ref:     

 

Høring av søknad om tillatelse til prøveuttak ved Grishaugmyra 
gbnr. 33/1 i Froland kommune. Tiltakshaver: Olav Lindstøl AS  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) mottok 06. 
mai 2020 søknad fra Olav Lindstøl AS om tillatelse til prøveuttak av naturstein etter 
mineralloven § 12. 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på www.dirmin.no under «saker til høring».  
 
Høringsfrist: 9. oktober 2020 
 
Sammendrag av søknaden 
Søknaden gjelder et prøveuttak på ca. 2000m3 fast fjell ved Grishaugmyra, ca. 1-1,5 km 
nord for Mjåvatn, øst for R42, på del av eiendommen 33/1 i Froland kommune. 
Uttaket vil forgå på en kvartsglimmergneis. Formålet med prøveuttaket er å kartlegge 
området, undersøke kvalitet og eventuell mengde for uttak av stablestein/murestein 
og skifer.  
 
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 forvaltnings-
myndighet. 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.  
 
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. 
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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 
 
 

Marit Ollestad Anne Bruland Høyen 
rådgiver overingeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Anne Bruland Høyen 
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Mottakere: 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Fylkesmannen i Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Magnhild Mjåvatn Høie Hauene 4 4844 ARENDAL 

Kirsten M. Noddeland Bjornesveien 12 4849 ARENDAL 

Eiliv Hovatn Stølemarka, Frolandsveien 

2321 

4828 MJÅVATN 

Hans Tore Gauslå Frolandsveien 2202 4828 MJÅVATN 

Anne Elisabeth Gauslå Frolandsveien 2202 4828 MJÅVATN 

Sigmund Danielsen Frolandsveien 2200 4828 MJÅVATN 

Magnar Hovatn Frolandsveien 2244 4828 MJÅVATN 

Thorstein Snøløs Frolandsveien 2240 4828 MJÅVATN 

  

                                 

 
 


