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Høring av søknad om driftskonsesjon for Malerød i Larvik 
kommune. Søker: Lundhs AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 for uttaket Malerød. En 
driftskonsesjon fastsetter blant annet hvordan mineralforekomsten skal tas ut, 
hvordan uttaksområdet skal sikres under og etter endt drift og andre forhold som må 
ivaretas under driften. Driftsplanen for uttaket er en del av høringsdokumentene. 
 
For at søknaden skal bli så godt opplyst som mulig, sender vi saken på høring, jf. 
forvaltningsloven § 17. Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket 
om driftskonsesjon. 
 
Vi presiserer at det er kommunen som bestemmer arealbruken i henhold til plan- og 
bygningsloven. I vurderingen av søknad om driftskonsesjon etter mineralloven vil 
eventuelle uttalelser knyttet til arealavklaringen derfor ikke vektlegges. 
 
Høringsfrist: 28.10.2021 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Søknaden gjelder uttak av larvikitt i Malerød steinbrudd. Omfattede eiendommer er 
gnr/bnr. 4139/2, 4139/3, 4140/3 og 4069/3 i Larvik kommune. Anslått berørt areal er 
om lag 1300 dekar og vises i kart på side 4 i høringsvedlegget. DMF bemerker at 
endelig vedtak forutsetter at tiltakshaver dokumenterer utvinningsrett for alle berørte 
eiendommer. 
 
Det er tale om uttak av blokkstein for videreforedling til kjøkkenbenker, fasadeplater 
og gulvflis. Det er anslått et årlig uttak på 80.000 m3 og et totalt uttak 20.000.000 m3.  
 
Konsesjonsområdet er en del av reguleringsplan «Malerød steinindustriområde», 
planid: 1997.05.01, vedtatt 03.09.1997.  
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Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden? 
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknaden 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 

• tiltakets miljømessige konsekvenser 

• hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av 

området 

 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer til at høringsuttalelsene inneholder begrunnende synspunkter på om 
driftskonsesjon bør gis eller ikke med bakgrunn i de forhold DMF skal vurdere. Dersom 
det er forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i søknaden, ønsker vi informasjon om 
det. 
 
DMF har ved søk i artsdatabanken, naturbase og aktsomhetskart for kvikkleire fått 
treff som vist i kartutsnitt i høringsvedlegget s. 5-7. DMF ber kommune og 
statsforvalteren om å opplyse om det er forhold som bør hensynstas for å ivareta 
myrområdene og artene i og i tilgrensning til området.  
 
Vi ber spesielt kommunen, statsforvalteren og fylkeskommunen informere om 
tiltaket vil kunne påvirke miljø, herunder naturmangfold, kulturminner eller innebære 
forurensning. Videre ber vi om instansenes vurdering av eventuelle konsekvenser av 
slike virkninger og konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår. 
 
Vi ber kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis det er særlig berørte 
interesser som ikke er representert på adresselisten for denne høringen. 
 
Høringsuttalelsene sendes til epost post@dirmin.no eller med ordinær post til 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 
7066 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. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Arne Langeland 
 

senioringeniør    

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Arne Langeland 

 
 
 

Mottakere: 

Statsforvalteren i Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region sør 

Postboks 2124 3103 TØNSBERG 

Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN 

Kopi til:  

Lundhs AS Postboks 2051 3255 LARVIK 

 
 


