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1. Tildeling av driftskonsesjon
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 10. desember 2016 fra Martha Mollestad (org. nr.
983 251 617). Martha Mollestad (org. nr. 983 251 617), heretter benevnt
«Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven
§ 43.
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av løsmasser i Stormoen-Mollestad sandtak
på del av eiendommen gbnr. 32/6 i Birkenes kommune. Mineralforekomsten tilhører
kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 43 daa og fremgår av kart «Stormoen –
Mollestad sandtak – konsesjonsområde».
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning.
Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning,
arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å
innhente andre nødvendige tillatelser.

2. Vilkår for driftskonsesjonen
Konsesjonen gis med følgende vilkår:
2.1. Driftsplan
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på
forhånd godkjennes av DMF.
DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF
finner det nødvendig.
Tiltakshaver må sende inn en justert driftsplan innen to måneder etter tildeling av
driftskonsesjon, jf. punkt 5.4.
2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 300 000, som beskrevet i
vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak
etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.
Den økonomiske sikkerheten skal stilles ved innbetaling av et grunnbeløp stort NOK
150 000, og deretter årlige avsetninger som beskrevet i punkt 5.11, begge deler til
bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan
råde over denne på noe vis.
Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak skal Tiltakshaveren overfor
DMF ha:
(i)
Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 2;
(ii)
Dokumentert innbetaling av grunnbeløp stort NOK 150 000 til pantsatt
bankkonto;
(iii)
Etablert pant i konto til fordel for DMF, se vedlegg 3.
2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.
2.4. Midlertidig begrensning i uttaksareal
Det kan ikke startes opp uttak av jomfruelige områder før det er gjennomført en
arkeologisk registrering, jf. høringsinnspill fra Aust-Agder fylkeskommune.

3. Godkjenning av driftsplan
DMF godkjenner driftsplanen for Stormoen-Mollesstad sandtak, med mindre
merknader som fremgår av vedtakets punkt 2.4 og 5.4. Godkjent versjon av
driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer
Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos
Birkenes kommune, Fylkesmannen i Agder, Aust-Agder fylkeskommune, NVE, Statens
vegvesen, Per Try AS og aktuelle naboer.
Høringsperioden var fra 20. september 2019 til 18. oktober 2019. DMF har mottatt
høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, NVE og Inger Line
Birkeland.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Aust-Agder fylkeskommune
2

Administrasjonen i Aust-Agder fylkeskommune mener at det bør utarbeides
reguleringsplan for området før det eventuelt gis konsesjon til uttaket, jf. plan- og
bygningsloven § 12-1, 3 ledd: «For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og
andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det
reguleringsplan». I kommuneplanen for Birkenes som er under utarbeiding er det også
krav om reguleringsplan ved utvidelse av områder for råstoffutvinning (§ 2.2).
I en reguleringsplan vil utredninger i forhold til påvirkning på vann (bekk rett nord
området) og annen miljøpåvirkning blir vurdert i tillegg til støypåvirkning fra anlegget.
Fylkeskommunen vil særlig fremheve påvirkning på vannforekomster som et viktig
utredningsområde, og viser til Regional plan for vannforvaltning og vannforskriften §
12.
Det er ikke kjent automatisk fredede kulturminner innenfor tiltaksområdet. Det er
kjent flere automatisk fredete kulturminner fra jernalder i nærheten. I dag er store
deler tiltaksområdet eksisterende massetak. Nordlige deler av tiltaksområdet består av
skogsmark og har et uavklart potensial for funn av automatisk fredete kulturminner.
Planområdet er ikke tidligere registrert og det er behov for å befare området for å
avklare behovet og eventuelt omfanget av registreringene.
Fylkeskommunen varsler at det er nødvendig med en arkeologisk registrering for å
avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner.
DMF sine kommentarer
I henhold til mineralloven § 5 erstatter ikke tillatelser etter mineralloven krav om
tillatelse eller arealplan etter annen lovgivning. For DMF sin del er det tilstrekkelig at
det foreligger en arealmessig avklaring for uttaket, i dette tilfellet ved at uttaket er
avsatt som råstoffutvinning i kommuneplanen. Birkenes kommune må vurdere om det
skal stilles krav om reguleringsplan eller ikke.
DMF registrerer at fylkeskommunen varsler en arkeologisk registrering og forutsetter
at dette også er varslet ovenfor tiltakshaver. I påvente av en slik registrering vil DMF
stille vilkår om at det ikke skal foretas uttak av jomfruelig masse før resultatet av
registreringen foreligger, jf. vedtakets punkt 2.4.
Statens vegvesen
Fylkesveg 3750 har bruksklasse Bk 10/50 og har 60 tonn totalvekt for tømmer. Dersom
det blir økt aktivitet på vegnettet, må vegvesenet har søknad om utvidet bruk av
avkjørsler, som kan føre til eventuelle utvidelser av denne, med tanke på sikt, stigning
og utforming. Utover dette har Statens vegvesen ingen merknader til
konsesjonssøknaden.
DMF sine kommentarer
DMF vil påpeke at den årlige uttaksmengden fra et masseuttak vil variere i henhold til
etterspørselen i markedet. Tiltakshaver må ta kontakt med Statens vegvesen for
nærmere avklaringer dersom det ligger an til en vesentlig økt belastning på vegnettet i
området. For øvrig tar DMF høringsuttalelsen til orientering.
NVE
NVE viser til tidligere innsendt høringsuttalelse. Masseuttaket ligger i nedbørfeltet til
Tovdalsvassdraget, som er omfattet av verneplan for vassdrag. Hensikten med
3

verneplanen er å sikre helhetlige nedbørfelt med sin dynamikk og variasjon fra fjell til
fjord. Vernet gjelder først og fremst mot kraftutbygging, men det skal også tas hensyn
til verneverdiene var andre inngrep. Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for
vernede vassdrag gjelder for alle statlige sektormyndigheter som fatter vedtak om
tiltak i vernede vassdrag. Vernegrunnlaget for Tovdalsvassdraget er først og fremst at
det er et type- og referansevassdrag og forholdsvis urørt. NVE kan ikke se at dette
tiltaket er i umiddelbar konflikt med vernegrunnlaget.
Driftsplanen som er utarbeidet beskriver i punkt 14 håndteringen av overvann på
denne måten: «Det har ikke vært spesielle utfordringer knyttet til overflatevann. Det
vil foregå en naturlig avrenning til grunnen. Naturlige bekker i området blir lagt
om/tilpassa slik at de ikke kommer i konflikt med uttaksområdet.»
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i området jf. Artskart og Naturbase, og
bekkene som vil bli lagt om er ikke store. Vi minner om aktsomhetsplikten i
vannressursloven § 5 som sier at enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller
ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser og at vassdragstiltak skal
planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne
og private interesser. Her må det særlig sikres at bekkene ved oml egging ikke medfører
økt erosjon. Tiltakshaver vil være ansvarlig for eventuell skade på annen eiendom.
Tiltakshaver er ansvarlig for at aktiviteten ikke er i strid med vernegrunnlaget og
vannressursloven. Tiltakshaver har ikke gjort noen vurderinger av mulige virkninger på
vassdrag eller grunnvann. Hvis tiltaket kan føre til nevneverdig skade eller ulempe for
allmenne interesser kreves det konsesjonsbehandling etter vannressursloven.
DMF sine kommentarer
DMF minner herved tiltakshaver om aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5 og
forutsetter at tiltakshaver etterlever regelverket på dette punktet. For øvrig tas
høringsuttalelsen til etterretning.
Inger Line Birkeland
Høringsparten er positiv til at det gis konsesjon for videre drift av masseuttak på
Stormoen, men kommer med innspill til vilkår knyttet til en driftskonsesjon.
Avgrensning mot Monebekken
Nordre grense for planområdet i konsesjonssøknaden går i Monebekke n. Det er avvik
for konsesjonsområde i forhold til kommuneplanens område for masseuttak. Det er i
konsesjonsdokumentene referert til «et tilstrekkelig bevaringsområde som blir en solid
kantsone med vegetasjon». Dette avviker fra LNF-område i kommuneplanen.
Kommentar: Det bør legges til grunn at størrelsen på LNF-området mellom
uttaksområde og bekken opprettholdes slik avgrensninga i kommuneplanen viser. av
hensyn til omgivelsene rundt bekken. Grunnlag for vurdering av hva som er
tilstrekkelig vegetajonsskjerm framkommer ikke. Bedre belysning av dette grunnlaget
er ønskelig.
Ferdigstillelse – krav til tilbakeføring
I driftsplanen framkommer muligheter for ferdigstillelse av de ulike etappene.
Kommentar: I tildeling av konsesjon forutsetter vi at det stilles rekkefølgekrav/skalkrav om ferdigstillelse og tilbakeføring av en etappe før drift på ny etappe kan settes i
gang.
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Adkomstskogsdriftgbnr.32/13
Tradisjonelter tilgangfor skogsdriftgbnr32/13i Dueliagjennomførtmedadkomstog
uttak over Monebekkenvia konsesjonsområdet.
I driftsperiodenogetter istandsetting
av de ulike etappeneforutsettesdet at det ikke blir endringeri dette. Det innebærerat
adkomstde få gangenedet er behovmå kunneskjeover konsesjonsområdet.
Nivåpå
interne driftsveiermellom Monebekkenog Urdalsveienetter istandsettingmå
opprettholdesi en slik standat skogsdriftpågbnr 32/13 kangjennomføresslik
tradisjonenharvært til nå,se blå streki vedlagtkart.Et deponier skissertover
driftsvei somer benyttet. Dettekangågreit dersomtidshorisontenpå40 år innfris
og/eller deponietikkehindrerbrukavdriftsvei. Kommentar:Opprettholdelseav
driftsveieri anleggsperioden
ogtilbakeføringetter sluttført etappe,måframkomme
somet skal-kravved tildeling avkonsesjon.Deinterne driftsveienemåframkommepå
kartet Stormoenavslutningsplanogsåi det framtidige LNF-området.Ettidspunktfor
tilbakeføringavdriftsveiermåframkommefor de ulike driftsveiene.Forholdetmellom
deponiogdriftsvei i områdetfor etappe1 må presiseres.Deponifor etappe2 og3 må
ikke hindre tilbakeføringavdriftsvei somleder overMonebekkeni etappe1.
Driftstider
Det er tillatt drift mandagtil og medlørdagkl 07.00-22.00.Drift tillates ikke på
søndagereller offentligehelligdager.Det er korrekt at dagensdrift ikke harvært
sjenerendehvaangårstøyog støv.Kommentar:Det forutsettesat utvidet drift ikke
innebærerstøyogstøvut overdagensnivå.
Kommuneplanen
Størrelsepåbuffersone- avgrensingavkonsesjonsområde
Denneavvikeri konsesjonsdokumentene
i forhold til områdeslikdet framkommeri
kommuneplanens
arealdel.I kommuneplanens
arealdeler rett linje påområdefor
masseuttaktrukket betydeligsørfor Monebekken.Prinsipieltligger
områdeavgrensninga
nærmeregrensamellomrevegetertskråningogområdefor
masseuttak.Kommentar:Vi kanikke sedet hensiktsmessig
å gi konsesjoni strid med
avgrensningeravområderi kommuneplanen,konkrether reduseresvegetasjonssonen
mot bekkenut overdet somer angitt i kommuneplanensomLNF-område.Det
oppfattesat konesesjonsplanens
områdefor revegetertskråningbørjusteres,oginngå
i områdefor masseuttaki kommuneplanens
arealdel,jfr stor gradav påvirkning.
Regulering
Slikhøringspartenharforstått gir kommuneplanen følgendeføringerom reguleringav
masseuttak:§ 2.2 Områderfor råstoffutvinning(§11-9 nr. 1): Åpningavnye
masseuttakeller utvidelseaveksisterendekanikke settesi verkfør områdetinngåri
godkjentreguleringsplan.
Drift skalskjei henholdti l bestemmelseri minerallovenmed
gjeldendeforskrifter,samtvilkår i tillatelseetter loven. Direktoratetfor
mineralforvaltning(DMF)er myndighetetter mineralloven.Kommentar:Vi er ikke
kjent med at det foreliggerreguleringsplaneller er startet opp arbeidmed
reguleringsplan.Kommuneplanoghøringsbrevkonsesjonforståstil at utvidet drift må
avventesigangsatttil sluttført reguleringsplanforeligger,selvom konsesjongis.Vi ber
om tilbakemeldingpåom dette er rett forstått.
Hensynsoner
Det ser ut til at områdetfor masseuttakomfattesaven eller flere avfølgende
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naturmiljø H560
DMFsine kommentarer
DMFvil justerekonsesjonsområdet
slik at det stemmeroverensmed områdetsomer
avsatttil råstoffutvinningi kommuneplanen.Nårdet gjelder spørsmåletom eventuell
reguleringsplanfor uttaket, er dette noe sommåivaretasavBirkeneskommunesom
ansvarligmyndighetetter plan- ogbygningsloven.
I forbindelsemed tildelingavdriftskonsesjonvil den foreslåttedriftsplanfor uttaket bli
godkjent.Driftsplanenvil derfor bli førendefor driften ogDMFforutsetter at
tiltakshaverinnretter driften etter denne.
Avavslutningsplanen
i driftsplanenskalinternedriftsveiertilbakeføresogDMF
forutsetter at dette skjer.DMFvil be om at høringspartenogtiltakshaveroppretter
kontaktfor å sikreat behoveneknyttet skogsdriftenivaretas.
Når det gjelderdriftstidene i uttaket, forutsetterDMFat tiltakshaveroverholderdisse
reglene.

5. DMFsin vurdering av søknadom driftskonsesjon
Minerallovensformål er å fremme ogsikresamfunnsmessig
forsvarligforvaltningog
bruk avmineralressursene
i samsvarmed prinsippetom en bærekraftigutvikling.
I henholdtil mineralloven§ 43 kreversamletuttak avmineralforekomsterpåmer enn
10 000 m³ masseog ethvert uttak avnaturstein,driftskonsesjonfra DMF.
Driftskonsesjonkanbaregistil den somhar utvinningsrett.
Enkonsesjonssøknad
skalunderleggesen skjønnsmessig
prøvingfør det avgjøresom
driftskonsesjonskalgis.Vedvurderingenavhvorvidt driftskonsesjonskalgisskaldet
leggesvekt påom søkerer «skikket»til å utvinne forekomsten.Dette innebærerat det
skalleggesvekt påom prosjektetfremstårsomgjennomførbartøkonomisk,om det
leggesopp til bergfagligforsvarligdrift ogom søkerhar tilstrekkeligkompetansefor
drift av forekomsten.Vedvurderingenavom det skalgisdriftskonsesjon skaldet også
leggesvekt påhensyneneangitt i mineralloven§ 2.
DMFkanfastsettevilkår for en driftskonsesjon.Vurderingstemaet
ved avgjørelsenav
hvilke vilkårsomskalstilles,vil i stor gradfalle sammenmed de hensynsomer
relevanteved vurderingenavom konsesjonskalgis.
DMFhar foretatt følgendevurderingavkonsesjonssøknaden:
5.1 Utvinningsrett
Mineralforekomstensomskalutvinnestilhører kategoriengrunneiersmineraler.
Tiltakshaverer selvgrunneierfor konsesjonsområdet.
Tiltakshaverer i henholdtil
grunnbokenhjemmelshavertil eiendommenfor konsesjonsområdet.
DMFvurdererat
Tiltakshaverharutvinningsretttil forekomsten.
5.2 Tiltaketsarealmessigestatus
Konsesjonsområdet
haret arealpå ca. 43 daaog fremgårav kart «Stormoen–
Mollestadsandtak– konsesjonsområde».
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Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning.
5.3 Prosjektets økonomi
DMF har vurdert tiltakshavers økonomi sett opp mot det planlagte tiltaket. Ut i fra de
gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.
5.4 Driftsplan
For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som
vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent
av DMF.
Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket,
og et referansedokument ved DMFs tilsyn.
Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.
Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av grustaket.
Beskrivelsen og kart- og snitt – tegninger presenterer det planlagte uttaket av
forekomsten innenfor arealet på 58 dekar. Totalt volum grusreserver som skal tas ut er
estimert til ca. 200 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr.
år er 1000 - 5000 m3 . Det legges opp til drift i tre etapper. Utdrevne områder som ikke
er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. I tillegg til driftsfasene
presenteres plan for sikring og for avslutning av grustaket.
Konsesjonsområdet som blir fastsatt i dette vedtaket om driftskonsesjon er imidlertid
redusert i forhold det området som ligger til grunn for driftsplanen.
Konsesjonsområdet tar utgangspunkt i området som er fastsatt til råstoffutvinning i
kommuneplanens arealdel. Driftsplanen må derfor endres til å gjenspeile det reduserte
uttaksområdet.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Stormoen - Mollestad sandtak
kan godkjennes med enkelte merknader, se ovenfor. Planen anses å tilfredsstille de
krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig
forsvarlig drift. DMF vil imidlertid stille som vilkår at driftsplanen justeres for å
reflektere reduksjonen i uttaksområde.
Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i
forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner,
bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i
forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til
enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.
Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som
dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent
driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver
foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det
nødvendig.
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5.5 Bergfaglig forsvarlig drift
Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten
må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.
DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved
vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.
5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten
Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale
kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til
skikkethet.
I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal
ha en bergteknisk ansvarlig.
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Thomas Rosseland som bergteknisk ansvarlig for
uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og
oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av
forekomsten.
5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges og
DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn.
Det foreligger ingen reguleringsplan for uttaket.
Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er
høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført den 26.
november 2019) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser
kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes
vedtak i saken. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til
anvendelse.
Ifølge artsdatabanken er det ikke registrert truede dyrearter i området rundt uttaket.
Det fremkommer også at det er foretatt miljøregistreringer i hele området i
forbindelse med utarbeidelse av ny skogbruksplan for hele eiendommen 32/6. Det ble i
den forbindelse ikke funnet nøkkelbiotoper, kulturminner eller andre sårbare
naturmiljøer på Stormoen. Videre uttaler NVE i sin høringsuttalelse at masseuttaket
etter deres vurdering vil komme i umiddelbar konflikt med vernegrunnlaget.
DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med
forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.
Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og
naturmangfoldet i regionen vurderes.
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DMF vil vise til de vurderinger som er gjort ovenfor. Videre gjelder saken et uttak som
har vært i drift siden 1977, uten at det er påvist store negative påvirkninger av uttaket.
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon
innvilges.
5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og
nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører
nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og
dyr.
Tiltakshaver beskriver i driftsplanen sikring med låsbar bom og fareskilt ved
innkjøringen til sandtaket. Ved farlige raskanter sikres det med midlertidig gjerde,
store stabbesteiner og sikringsvoller under drift. Langs hele skogsbilveien sørvest i
sandtaket er det opprettet en permanent sikringsvoll. Sandtaket istandsettes
fortløpende med permanente skråninger med helning på 1:2.
DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.
5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling
Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus,
pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne
samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.
Tiltakshaver opplyser om at råstoffene skal benyttes til strøsand, støype - og
pussesand, kabelsand, pukk, kulestein og fyllmasse.
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
I driftsplanen beskriver tiltakshaver avslutning av uttaket med tilbakeføring til et
naturlig LNF-område, med tilplanting og bevokste permanente skråninger med helning
på 1:2. Uttaket skal istandsettes fortløpende etter hver etappe, med tilbakeføring av
stedegen masse for etablering av permanente skråninger og til planering av det
oppsatte og planlagte bakkenivået. En svak helning på bunnivået vil føre til en naturlig
avrenning og drenering til grunn. Alt av produksjonsutstyr, konstruksjoner, søppel og
skrot skal ved avslutning fjernes og leveres til godkjent mottak.
DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er
tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.
5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til
sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til
sikkerhetsstillelsen.
Tiltakshaver foreslår å sette av et grunnbeløp på NOK 150 000, som settes på sperret
konto med pant til fordel for DMF. Det foreslås videre at man bygger opp fondet med
NOK 1,50 per tonn årlig uttatt masse slik at grunnfondet bygges tilstrekkelig opp for å
dekke kostnadene med tilbakeføring til LNF.
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5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens
størrelse
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter
forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være
tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.
Tiltakshaver har ikke kommet med et forslag til totalbeløp av den økonomiske
sikkerhetsstillelsen og det er heller ikke gjort rede for konkrete kostnader knyttet til
tilbakeføring av uttaket.
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 300 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings - og
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved
vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for
tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.
5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.
Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten
stilles ved innbetaling av et grunnbeløp og ved individuell fondsavsetning, begge deler
til bankkonto som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal
etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke
ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.
Grunnbeløp
Etter DMFs vurdering er det nødvendig å stille krav om innbetaling av grunnbeløp for å
ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning.
Tiltakshaver skal derfor innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet
innbetale et grunnbeløp til bankkonto med NOK 150 000. Beløpet er satt ut i fra en
vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse
Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet
på NOK 300 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,88 pr tonn uttatt masse.
Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal
bygges opp over en periode på 20 år, det vil si NOK 7 500 pr år. I søknaden er uttak
anslått til 2000 m3/år, tilsvarende 4000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK
1,88 pr tonn.
Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar
etterfølgende år.
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en
oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.
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Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den
eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og
oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede
driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF
underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av
om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide
en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.
DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som
fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om
dette i konsesjonsvilkårene.
5.11.4. Justering av sikkerheten
Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak
om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling, og
tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av
mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet
Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.
Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at
konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det
kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort
dersom:
 Utvinningsretten for statens mineraler slettes
 avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
 skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter
mineralloven § 37 andre ledd bokstav a
Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av
utvinningsretten.

7. Tiltakshavers plikter
Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.
Meldeplikt ved oppstart og stans av drift
Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.
Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges
ned, i henhold til mineralloven § 44.
Driften skal utføres med varsomhet
Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig.
Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i
henhold til mineralloven § 48.
Forsvarlig sikring og opprydding
Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller
tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på
områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.
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Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven
§ 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er
avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når
oppryddingen skal være avsluttet.
Ansvar for bergteknisk ansvarlig
Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse
• at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere,
nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
• at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
• at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan
Rapportering
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

8. Rett til å klage
Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar
med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.
Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til
DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes
klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen
må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.
Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter
forvaltningsloven §§ 18 og 19.
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

Maria Lauritzen

Thomas Furunes

seksjonssjef

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Thomas Furunes
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Stormoen - Mollestad sandtak - pantsettelseserklæring.docx
Motta kere:
Ma rtha Mollestad
(enkeltpersonforetak)
Kopi ti l:
Inger Li ne Birkeland
Tor Agna r Mol lestad
Inger Lise Mollestad
Hel ene B. Li ndtveit
Ma gny Nesset

Mol l estad

4760 BIRKELAND

Då paløkka 7D
Urda lsveien 80
Sma lsundlia 23
Urda lsveien 55
v/ El l en Lunden, Graslijordet 4

3231 SANDEFJORD
4760 BIRKELAND
4760 BIRKELAND
4760 BIRKELAND
4700 VENNESLA

Ka rol ine Kl okkhammer
Gunhild Tømmerås
Greger Brä ndström
Oddbjørn Ha rtvigsen
Joha n Kristian Mollestad

Urda lsveien 64
Urda lsveien 58
Urda lsveien 58
Mol l estadveien 69
Mol l estadveien 8

4760 BIRKELAND
4760 BIRKELAND
4760 BIRKELAND
4760 BIRKELAND
4760 BIRKELAND

Ra gnhild M. Stomnås
Anders Gustav Bi rkeland

Mol l estadveien 6
Bi rkelandsveien 1575

4760 BIRKELAND
4760 BIRKELAND

Aa s e Tomine Mollestad
Trygve Bi rkeland

Bi rkelandsveien 15
Urda lsveien 55

4760 BIRKELAND
4760 BIRKELAND

Aus t-Agder fylkeskommune
Bi rkenes kommune

Pos tboks 788 Stoa
Pos tboks 115

4809 ARENDAL
4795 BIRKELAND

Fyl kesmannen i Agder
Per Try AS
Sta tens vegvesen Region sør
Norges vassdrags- og
energidirektorat Region sør

Pos tboks 788 Stoa
Kl eplandsveien 80
Pos tboks 723 Stoa
Pos tboks 2124

4809 ARENDAL
4640 SØGNE
4808 ARENDAL
3103 TØNSBERG
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