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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: 29. april 2022.
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no under «saker til høring».
Sammendrag av søknaden
Søknaden gjelder uttak av fast fjell.
Konsesjonsområdet ligger på gnr. 72 bnr. 1 og 27 i Kragerø kommune. Arealet på det
omsøkte området er 416 daa. Årlig planlagt uttak er 144 000 m3, totalt planlagt uttak
er 7 200 000 m3.
Det foreligger ingen reguleringsplan på nåværende tidspunkt, men området er i
kommunens arealdel avsatt til massetak. Kvartsen som skal tas ut skal hovedsakelig
benyttes i silikomangan.
DMF gjør oppmerksom på at organisasjonsnummeret som oppgis i søknadsskjemaet
ikke er riktig. Det korrekte organisasjonsnummeret til søker er 916936303.

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.
Art:
DMF har gjort søk i artsdatabankens databaser der det er gjort treff på 4 rødlistede
arter i området rundt steinbruddet.
• I Frøviktjern/Frøvikvann som grenser til uttaket i vest er det registret Ål
(Anguilla anguilla) – EN (sterk truet).
• Kilsfjorden som uttaket grenser til i øst er det registrert Oremose
(Brachythecium novae-angeliae) – NT (nær truet) og Flekkegrisøre
(Hypochaeris maculata L.) – NT (nær truet).
• Nord for uttaket er det registret Lappugle (Strix nebulosa J.R Forster) – VU
(Sårbar).
Av fremmedarter er det registrert sør i uttaket Furubarskålrust (Coleosporium
tussilaginis (Pers.) Lev.)) – PH (Potensiell høy risiko). Se høringsvedlegg s. 17-21.
Naturbase:
Søk i naturbase viser at det er registrert Naturtype av Ålegrassamfunn i nærheten til
uttaksområdet som er registrert som lokalt viktig, i tillegg grenser uttaket til en
Nasjonal laksefjord. Se høringsvedlegg s 15-16.
Aktsomhetsområder:
Nordøst og vest i uttaket er det potensiell fare for steinsprang og øst i uttaket viser
aktsomhetskartet at det er potensiell fare for snøskred. Sør-sørvest i uttaksområdet
viser aktsomhetskart for flom at uttaket helt i sørvest kan rammes av flom. Se
høringsvedlegg s. 22.
Kvikkleire:
Søk i farekart for kvikkleire viser at det er registrert mulighet for sammenhengende
forekomster for marin leire i konsesjonsområde.
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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.

Vennlig hilsen
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