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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43. 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: 1. april 2022.
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no under «saker til høring».
Sammendrag av søknaden
Søknaden gjelder (utvidelse av) Hanekleiva masseuttak på gårds- og bruksnummer
(gnr/bnr) 313/1 (tidligere 13/1), 313/1/1, 314/1 (tidligere 14/1), 314/1/1, 314/3
(tidligere 14/3), 314/3/1 og 315/18 (tidligere del av 315/9) i Holmestrand kommune.
Omsøkt område er om lag 73 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 12 og
13. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 100 000 m3 og totalt uttak på om
lag 3 000 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og
regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Hanekleiva pukkverk, Sande
kommune», datert 12. januar 2018.
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 miljødirektoratets naturbase fått treff på kulturminner i from av tre
seterområder ved og i uttaksområdet, friluftslivsområde klassifisert som svært viktig i
nordre del av uttaket, samt myrområder i utkanten av nordvestre del av
uttaksområdet, se side 15, 16 og 17 i høringsvedlegget. Videre følger det av søk i NVEs
kartatlas at det er treff på aktsomhetsområde for flom nordvest i uttaksområdet, se
side 19 i høringsvedlegget.
Ved søk i artsdatabanken har DMF fått treff på fem rødlistede arter ved uttaket:
•

Ask – Sterkt truet

•

Barlind – Sårbar

•

Hønsehauk – Sårbar

•

Lind – Nært truet

•

Grønnsko – Nært truet

Se høringsvedlegget side 14.

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.
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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.

Vennlig hilsen

Anne Hyllseth

Mari Kristengård

overingeniør

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Mari Kristengård
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Mottakere:
Holmestrand kommune
Statsforvalteren i Vestfold og
Telemark
Statens vegvesen
Vestfold og Telemark
fylkeskommune
Norges vassdrags- og
energidirektorat Region sør
Brødrene Teien ANS
Direktoratet for strålevern og
atomsikkerhet (DSA)
Telenor AS, Servicesenter for
nettutbygging
Skagerak Energi AS
Telenor Norge AS
Lede AS
Statnett SF
Tormod Teien
Signe Auen Langestrand
Tom Arild Langestrand
Ludvig Teien
Hans Kristian Teien
Mattilsynet
Sande Sportsklubb
Andreas Løvaas
Bernt Bonden
Anne Buan Rustad
Nils Martin Langestrand
Ivar Teien
Kopi til:
Franzefoss Pukk AS
Franzefoss Pukk AS avd.
Hanekleiva

Postboks 312
Postboks 2076

3081 HOLMESTRAND
3103 TØNSBERG

Postboks 1010 Nordre Ål
Postboks 2844

2605 LILLEHAMMER
3702 SKIEN

Postboks 2124

3103 TØNSBERG

Teienveien
DSA Postboks 329

3070 SANDE I VESTFOLD
0213 Oslo

Postboks 7150

5020 BERGEN

Postboks 80
Postboks 800
Postboks 80
Postboks 4904 Nydalen
Teienveien 57
Kirsebærhagan 49B
Kirsebærhagan 49B
Teienveien 46
Teienveien 64
Postboks 383
Postboks 30
Teienveien 60
Bondiveien 14
Hanekleiva 103 A
Tandbergåsen 50
Stokkeveien 2

3901 PORSGRUNN
1331 FORNEBU
3901 PORSGRUNN
0423 OSLO
3070 SANDE I VESTFOLD
3070 SANDE I VESTFOLD
3070 SANDE I VESTFOLD
3070 SANDE I VESTFOLD
3070 SANDE I VESTFOLD
2381 BRUMUNDDAL
3071 SANDE I VESTFOLD
3070 SANDE I VESTFOLD
3070 SANDE I VESTFOLD
3089 HOLMESTRAND
3070 SANDE I VESTFOLD
3070 SANDE I VESTFOLD

Postboks 53
Postboks 53

1309 RUD
1309 RUD
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