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Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Hovden 
massetak i Bykle kommune. Tiltakshaver: Uleberg Maskin og 
Transport AS.  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
søknad om driftskonsesjon datert 5. februar 2018.  
 

1.  Tildeling av driftskonsesjon 
Uleberg Maskin & Transport AS, org. nr. 960 752 023, heretter kalt «tiltakshaver» eller 
«tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43. 
 
Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Hovden massetak på del av 
eiendommen gbnr. 2/1 i Bykle kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien 
grunneiers mineraler. 
 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 20 dekar (daa) og fremgår av kart med tittelen 
«Konsesjonsområde Hovden massetak i Bykle kommune» produsert ved DMF 14. 
oktober 2020, vedlegg 2. Området er i reguleringsbestemmelser for Hovden massetak, 
datert 16. januar 2008, regulert til industri/lager og steinbrudd/massetak. 
 
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke 
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan 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. 
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2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse  
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 600 000, 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 med bankgaranti som en påkravsgaranti for et 
beløp stort NOK 600 000 som beskrevet i punkt 5.11.  
 
Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal Tiltakshaveren overfor 
DMF ha: 
 

(i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 4; 
(ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, 
vedlegg 3; 

 
2.3. Bergteknisk ansvarlig  
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten 
ugrunnet opphold. 
 
2.4. Øvrige vilkår 
Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal konsesjonsgrensen for 
massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele 
driftsperioden. 
 

3. Godkjenning av driftsplan 
DMF godkjenner driftsplanen for Hovden. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt 
dette konsesjonsvedtaket. 

 
4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer 
Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos 
følgende høringsinstanser: Bykle kommune, NVE, Mattilsynet, Fylkesmannen i Agder, 
Statnett SF, Agder Energi Nett AS, Agder Fylkeskommune, samt andre høringsinstanser 
slik det fremgår av adresselisten til høringsbrevet og adresselisten til dette 
vedtaksbrevet. 
  
Høringsperioden var fra 15. oktober 2020 til 26. november 2020. Fra 
høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:  
 
Bykle kommune: 
Kommunen har inngitt uttalelser om arealbruken og foreslår at konsesjonen bør ha 
vilkår som åpner for en revisjon av disse. Videre har vi merket oss innspillet om bruken 
av den kommunale veien. Det heter blant annet her at flere har erfart grus og pukk i 
veien som kan medføre farlige trafikksituasjoner for syklister og MC-førere. Ved 
eventuell skade uttaler kommunen at ansvarlig entreprenør må utbedre/koste dette. 
Det følger videre av uttalelsen at kommunen ser samfunns- og næringsmessige 
positive virkninger som taler for at det blir tildelt driftskonsesjon.  
 
Kommunen har også uttalt at de har hatt dialog med tiltakshaver i forbindelse med 
deponering av masser på innmarken. Om dette heter det at: 
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«Kommunen vil følgje dette opp i høve særlov (jordlova). På generelt grunnlag 
meiner kommunen at det bør vere krav om at deponi på nedsida blir tilbakeført 
til dyrkamark, og massane derifrå blir brukt til ferdigstilling av uttaksområde, 
før dei byrjar på nytt område, og at plan for avslutning i medhald av 
reguleringsplan er oppfylte. Området for dyrkamark må ikkje vere mindre, men 
heller større enn det som er registrert i gardskartet. Tilstøytane 
landbruksområde (aust for massetak) må ikkje bli påverka/øydelagd grunna 
drift.  
 
Forslag: Konsesjon bør ha vilkår om avslutning, istandsetting av innmark før 
nye konsesjon ev. blir gitt.» 

 
Videre ber kommunen om at det «blir sett vilkår om avslutting av anleggsområde som 
legg til rette for etterbruk som byggeområde med terassering av området og vekt på 
avslutning av skjeringa i bakkant.» 
 
DMF sine kommentarer: 
Vi har merket oss innspillet om arealbruken og bemerker at det er kommunen som 
regulerer området etter plan- og bygningsloven. Tiltakshaver skal følge den til enhver 
tid gjeldende reguleringsplan. Hva gjelder høringsuttalelsen om den kommunale veien 
forutsetter vi at tiltakshaver tar hensyn til myke trafikanter som ferdes i området. I 
følge vegtrafikkloven § 23 skal føreren sørge for at kjøretøyet under bruken er i 
forsvarlig stand og forsvarlig lastet. Hva gjelder tilsmuss av veibanen oppfordrer vi 
tiltakshaver til å iverksette tiltak for å holde veibanen fri for masser. 
 
Om vilkåret om avslutning av anleggsområdet, vises det til dette vedtakets punkt 5.10. 
 
NVE: 
Det følger av NVEs uttalelse at: 
 

 
 
DMF sine kommentarer: 
På bakgrunn av NVE sin høringsuttalelse oppfordrer vi tiltakshaver til dialog med NVE 
når det gjelder behovet for kartlegging i henhold til uttalelsen. DMF presiserer at 
bruddet nå er inne i siste fase hvor de resterende massene skal tas ut. Dersom det blir 
behov for å endre driftsplanen og tverrprofilene vesentlig etter dialogen med NVE, ber 
vi om at dette sendes oss.  
 
DMF minner for øvrig om at tiltakshaver har sikringsplikt etter mineralloven § 49.  
 
ADVOKATFIRMA WIGEMYR & Co DA: 
Advokat Solveig Løhaugen har, på vegne av Ole Ragnar Olsen, inngitt kommentarer til 
høringen. Det følger av høringsuttalelsen at masseuttaket og steinknusingen 
representerer en betydelig belastning for naboene. Om dette vises det til at det er mye 
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lyd og støv fra verket når det er i drift. Driften medfører også tungtrafikk som er en 
belastning. Advokat Løhaugens klienter vil allikevel ikke motsette seg at uttak av 
masser gjennomføres i henhold til reguleringsplanen og den innsendte 
konsesjonssøknaden, hvor det fremgår at bruddet er inne i siste fase. Om driftstider 
vises det til at dette er regulert i reguleringsplanen for området, og at disse må følges.  
 
DMF sine kommentarer: 
Vi har merket oss høringsuttalelsen om lyd og støv fra verket, og forutsetter at 
tiltakshaver forholder seg til de grenser som er satt i forurensningsforskriften kapittel 
30 tilknyttet støv og støymengde fra uttaket. Om tungtrafikk vises det til DMFs 
kommentarer til kommunens uttalelse. DMF presiserer at tiltakshaver til enhver tid skal 
følge gjeldende reguleringsplan. Uttalelsen er etter dette tatt til etterretning.  
 
Fylkesmannen i Agder: 
Fylkesmannen har i sin uttalelse vist til at det ikke er dokumentert truede eller sårbare 
arter eller naturtyper av særlig stor forvaltningsinteresse i og ved det omsøkte 
konsesjonsområdet. Fylkesmannen har ikke ytterligere kommenterer til søknaden. 
 
DMF sine kommentarer: 
Uttalelsen tas til etterretning. 
 
Agder fylkeskommune: 
Fylkeskommunen har i sin uttalelse vist til at de har ingen merknader til saken i forhold 
til vernebestemmelsene i kulturminneloven.  
 
DMF sine kommentarer: 
Uttalelsen er tatt til etterretning.  
 
Agder Energi Nett AS: 
Det følger av uttalelsen at de har ingen synspunkter eller kommentarer til saken.  
 
DMF sine kommentarer: 
Uttalelsen er tatt til etterretning.  
 

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon 
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. 
I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 
10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF.  
 
Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett. 
 
En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om 
driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det 
legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det 
skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det 
legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for 
drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også 
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2. 
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DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av 
hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er 
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis. 
 
DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden: 
 
5.1 Utvinningsrett 
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler.  
 
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med 
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen 
fremlagt avtale med grunneierne for gbnr. 2/1, datert 24. februar 2020, som 
dokumentasjon for utvinningsrett. 
 
Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte 
konsesjonsområdet i avtaleperioden.  
 
DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten. 
 
5.2 Tiltakets arealmessige status 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 20 dekar (daa) og fremgår av kart med tittelen 
«Konsesjonsområde Hovden massetak i Bykle kommune» produsert ved DMF 14. 
oktober 2020. Området er i reguleringsbestemmelser for Hovden massetak, datert 16. 
januar 2008, regulert til industri/lager og steinbrudd/massetak. 
 
5.3 Prosjektets økonomi 
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. 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 steinbruddet. 
Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av 
forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 20 dekar. Det totale volum fast fjell som 
skal tas ut er estimert til 20 400 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt 
uttak pr. år er 3 000 - 6 000 faste m3. Det legges opp til drift i to etapper. Utdrevne 
områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. Videre 
presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet skal istandsettes til 
industri/næringsvirksomhet og masselagring. 
 
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Hovden, kan godkjennes. 
Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering 
legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift. 
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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. 
 
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 Thor Helge Åbakk 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. Det 
foreligger en reguleringsplan for uttaket. 
 
Biologisk mangfold – 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 
reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart 
(gjennomført i 2020) 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. 
 
Det følger av søkene at konsesjonsområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for 
radon, snøskred og steinsprang. Ved søk i artskart er det også funn av Åkerbrødkorg i 
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nærheten av uttaket. Om snøskred og steinsprang vises det til DMF sine kommentarer 
til uttalelsen fra NVE.  
 
Hva gjelder aktsomhetsområdet for radon vises det til at tiltakshaver skal følge TEK 17 
§ 13-5 om dette. Det heter her at: 
 

«(1) I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for 
radonkonsentrasjon ikke overstige 200 Bq/m3 . 
 
(2) Bygning med rom for varig opphold skal: 
 
a) ha radonsperre mot grunnen, og 
 
 b) være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen som 
kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m3. 

 
(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at tiltakene er 
unødvendige for å tilfredsstille kravet i første ledd.» 

 
Tiltakshaver har i epost til DMF 6. januar 2021 opplyst om at massene blant annet skal 
brukes til å bygge egne veier, samt grunnarbeid. DMF forutsetter derfor at massene 
tiltakshaver tar ut ikke overstiger årsmiddelverdien for radonkonsentrasjon i rom med 
varig opphold.  
 
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. DMF kan ikke se at det fremkommer merknader 
om at uttaket vil medføre en økt belastning ut ifra det som fremkommer i søknaden. Vi 
legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter 
lovens § 10. 
 
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.  
 
Området skal stenges med bom og sikres med varselskilt og sikringsgjerde under drift. 
Bom og sikringsgjerde hindrer adkomst til bruddområdet og sikrer mot fallulykker.  
 
DMF har kommet til at tiltakene for ivaretakelse av hensynet til omgivelsene og 
nærliggende områder under drift er tilfredsstillende..  
 
5.9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling 



 

 

 

8 

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.  
 
Ifølge NGUs grus- og pukkdatabase er forekomsten (Hovden) en dag-/vulkansk bergart, 
hvor rhyolitt er dominerende. Tiltakshaver opplyser at steinmassene anvendes til 
fundamentering av veier og tomter, produksjon av pukkmasser til tomter og VA-
anlegg, samt grus til veianlegg.  
 
5.10 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området   
Etter endt drift skal området benyttes til industri/næringsvirksomhet og masselagring. 
Bruddvegger skal renskes og området skal opparbeides med stedegne masser og frø. 
Skråninger i løsmasser skal ikke ha mer enn 25 grader stigning. Bruddvegger skal sikres 
med permanent gjerde og skilt. Maskiner, utstyr og annet avfall skal fjernes.  
 
DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er 
tilfredsstillende. 
 
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 NOK 300 000 som bankgaranti ovenfor grunneier. 
 
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. 
 
Formålet med økonomisk sikkerhetsstillelse er å garantere for at uttaksområdet blir 
sikret og ryddet dersom tiltakshaver går konkurs eller driften stanses av andre ikke 
planlagte årsaker. DMF må legge til grunn at en uforutsett stans kan oppstå i løpet av 
driftsperioden, noe som kan medføre at uttaksområdet ikke er tilrettelagt til 
industri/næringsvirksomhet og masselagring. Derfor vurderer DMF økonomisk 
sikkerhetsstillelse som nødvendig.  
 
Ved beregningen av størrelse på den økonomiske sikkerhetsstillelsen har DMF kun lagt 
vekt på nødvendige sikrings- og oppryddingskostnader som kan oppstå ved en 
uforutsett stans. Disse er hovedsakelig vedlikehold av sikringsgjerde, massehåndtering, 
arrondering og ingeniørgeologisk inspeksjon med oppfølgning. Etter forskrift til 
mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å 
dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt. 
 
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille 
finansiell sikkerhet med NOK 600 000 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.  
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5.11.2. Sikkerhetsstillelsen 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 Bankgaranti. 
 
Innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, skal Tiltakshaver stille en 
bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort 
NOK 600 000. 
 
DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller: 

(i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og 
oppryddingstiltak som aksepteres av DMF; 

(ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; 
og 

(iii) Ved tilbakekall av konsesjonen. 
 
Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger har 
DMF rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten 
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. 
 
Bankgarantien faller bort etter skriftlig samtykke fra DMF. 
 
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon 
DMF finner 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. For det tilfelle at driftsperioden er lengre enn 5 år, skal 
Tiltakshaveren 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 behov for å pålegge Tiltakshaver plikter om 
dette i konsesjonsvilkårene. 
 
5.11.4. Justering av sikkerheten 
DMF kan fatte vedtak om endring av den finansielle sikkerheten, herunder ved at det 
kreves bankgaranti for et økt beløp og/eller at det kreves individuell fondsavsetning til 
bankkonto som DMF skal ha pant i, jf. forskrift til mineralloven § 2-2. Denne avtalen får 
virkning også for slike vedtak og for eventuelle krav som måtte oppstå som følge av 
endringer i mineralloven med forskrifter. 
 
Ved endringer i kravene til sikkerhet plikter Tiltakshaver å stille med ny påkravsgaranti 
og/eller signere en pantsettelseserklæring som skal oversendes banken, samt inngå en 
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ny avtale om finansiell sikkerhetsstillelse dersom denne skal bestå av annet enn 
bankgaranti alene. 
 

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. 
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. 
 

http://www.dirmin.no/
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Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn 
sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har 
mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse. 
 

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. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Unni Garberg Lena Røst Tonning 
seksjonssjef rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lena Røst Tonning 

 
 
Vedlegg:  

Vedlegg 2_godkjent konsesjonsområde 

Vedlegg 3_påkravsgaranti 

Vedlegg 4_avtale om finansiell sikkerhetsstillelse 
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Vedlegg 1_godkjent driftsplan 

  

Mottakere: 

Uleberg Maskin og Transport 

AS 

Breievegen 46 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Kopi til:  
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Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region vest 

Naustdalsvegen 1B 6800 FØRDE 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

Fylkesmannen i Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 

Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL 

Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Advokatfirma Wigemyr & Co 

DA 

                      

Ole Ragnar                       

Jon Uleberg Breivevegen 44 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Kjetil Uleberg Setesdalsvegen 4300 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Sætersdalen AS Postboks 1174 4683 SØGNE 

Sven Erik Johansen Abildsøfaret 19 1187 OSLO 

Christine Hagen Bjerkåsen 38 1365 BLOMMENHOLM 

Trygve K. Breive Breivevegen 106 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Agnes Fosse Hovden Breivevegen 21 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Unn Hovden Breivevegen 30 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Gunn-Marit Breivegen Breivevegen 32 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Linne H. Røsstad Sharpe Breivevegen 42 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Jason Lee Sharpe Breivevegen 42 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Wenche Gøthesen Uleberg Breivevegen 44 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Jo Breivegen c/o Hovden Hytteservice AS 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Rolf Henrik Engebretsen c/o Reidun 

Engebretsen,Stovnerbakken 61 

0981 OSLO 

Jon Buestad Dueheia 10 4517 MANDAL 

Hanne Ruud Kristoffersen Evenrødveien 16 1615 FREDRIKSTAD 

Anne-Gunn Borgemyr Fuglevik terrasse 22 4637 KRISTIANSAND S 

Karsten Borgemyr Fuglevik terrasse 22 4637 KRISTIANSAND S 

Ragnar Øistein Olsen Kjøita 38 4630 KRISTIANSAND S 

Helen Møller Lindbäckveien 8 C 1163 OSLO 

Ingjerd Buestad Marcus Thranes vei 1 5063 BERGEN 

Nina Emblem Møller Storhaugen 14 5009 BERGEN 

Marit Birgitte Klækken Marineveien 4 A 4632 KRISTIANSAND S 

Hans Kristian Klækken Marviksveien 86 4632 KRISTIANSAND S 

Marie Elisabeth Gjengstø Ole Dysteruds veg 90 2100 SKARNES 

Odd Breivegen Røyrvikvegen 3 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Elisabet Premak Røyrvikvegen 5 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Ingvild Hovden Røyrvikvegen 5 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Anne Evju Breivegen Røyrvikåsen bustadfelt 27 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Ella Uleberg Setesdalsvegen 4300 4755 HOVDEN I SETESDAL 

Kari Hovden Hoslemo Sarvskroken 5 4754 BYKLE 

Dag Hovden Sarvsvegen 37 4754 BYKLE 

Joakim Zacharias Gjengstø Simensbråtveien 40 1182 OSLO 

Kamilla Eline Gjengstø Simensbråtveien 40 1182 OSLO 

Anne Berte Svensson Teglstien 8 4632 KRISTIANSAND S 

Elisabeth B. Bjortjønnli Ytstebrødveien 320 4374 EGERSUND 

Arne Bjortjønnli Ytstebrødveien 320 4374 EGERSUND 

Fjellgardshallen AS c/o Unn Hovden,Breivevegen 

30 

4755 HOVDEN I SETESDAL 
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Direktoratet for strålevern og 

atomsikkerhet (DSA) 

Postboks 55 1332 ØSTERÅS 

Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO 

 


