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Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Soltønan 
massetak i Evje og Hornnes kommune. Tiltakshaver: Austenaa 
Transport AS. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
søknad om driftskonsesjon, mottatt ved DMF den 18. oktober 2018. 
 

 
1. Tildeling av driftskonsesjon 
Austenaa Transport AS, org. nr. 995 721 910, heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles 
driftskonsesjon etter mineralloven § 43.  
 
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av løsmasser i Soltønan massetak på del av 
eiendommen gbnr. 8/4 i Evje og Hornnes kommune. Mineralforekomsten tilhører 
kategorien grunneiers mineraler. 
 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 29 daa og fremgår av kart med tittelen 
«Konsesjonsområde Soltønan massetak i  Evje og Hornnes kommune», produsert ved 
DMF den 3. september 2019, vedlegg 5. 
 
Området er i kommuneplan for Evje og Hornnes kommune 2011-2021 avsatt til 
fremtidig råstoffutvinning. Tiltakshaver har redegjort for at uttaket har eksistert i mer 
enn 40 år. Ifølge tiltakshaver har Evje og Hornnes kommune gitt tillatelse til søknad om 
rydding av gammelt sandtak og videre produksjon den 25. september 2018. Se for 
øvrig høringsinnspill fra Evje og Hornnes kommune, samt vilkår i vedtakets punkt 2.4.  
 
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 

Leiv Erikssons vei 39 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 
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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. 
 
2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse  
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 330 000,-, 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 for et grunnbeløp stort NOK 
150 000,-, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til 
fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler 
som beskrevet i punkt 5.11. 
 
Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor 
DMF ha: 
(i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 1; 
(ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende,  

vedlegg 3; 
(iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 2. 
 
 
2.3. Bergteknisk ansvarlig  
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten 
ugrunnet opphold. 
 
2.4. Øvrige vilkår 

 Før oppstart av drift, skal konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller 
markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.  

 Tiltakshaver kan ikke ta ut masser i områder utover det dispensasjonsvedtaket 
gjelder for før reguleringsplan er på plass. 

 

 

3. Godkjenning av driftsplan 
DMF godkjenner driftsplanen for Soltønan massetak. Godkjent versjon av driftsplanen 
er vedlagt dette konsesjonsvedtak, vedlegg 4. 
 

 
4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer 
Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos 
følgende høringsinstanser: Aust-Agder fylkeskommune, Evje og Hornnes kommune, 
Fylkesmannen i Agder, NVE Region sør, Statens vegvesen Region sør, Agder Energi Nett 
AS, samt øvrige høringsinstanser slik det framgår av adresselisten til høringsbrevet og 
adresselisten til dette vedtaksbrevet.  
 
Høringsperioden var fra 25. september 2019 til 23. oktober 2019. 
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Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:  
 
Evje og Hornnes kommune: 
Kommunens høringsinnspill er gjengitt i sin helhet: 
«Kommunen har fått søknad om driftskonsesjon etter mineralloven for Soltønan 
massetak på høring fra Direktoratet for mineralforvaltning med deres saksnr 
18/03685-7. 
 
Som det er opplyst i søknaden har kommunen gitt dispensasjon fra plankrav 
sommeren 2018 (Plan- og bygningsrådets sak 43/18, arkivref: 2018/338-10). Denne 
dispensasjonen gjaldt imidlertid ikke for hele det resterende området som er avsatt til 
formålet i kommuneplanens arealdel, men kun for en mindre del av området (se 
vedlagt kart) som ble definert som en avslutning av det eksisterende påbegynte 
masseuttaket. Søker hadde behov for strøsand allerede fra høsten 2018 da de hadde 
inngått avtale med statens vegvesen om leveranse og ettersom reguleringsprosess er 
tidkrevende var dette en løsningen kommunen tillot i samråd med Fylkesmannen og 
Direktoratet for mineralforvaltning. Planlagt utvidelse utover hva dispensasjonen 
åpnet for skulle behandles gjennom reguleringsplan. Da det i søknad om dispensasjon 
ikke forelå driftsplan ble det satt som vilkår at det måtte søkes om tillatelse etter PBL § 
20-3 før uttak kunne starte og driftsplan skulle legges ved søknaden. 
 
Kommunen mottok så søknad med driftsplan, men denne inkluderte også utvidelse 
utover den definerte avslutningen. Ved en misforståelse godkjente kommunen 
søknaden 25.09.2018 (arkivref 2018/338-12), men ettersom dispensasjonen fra 
plankravet kun gjelder for deler av det omsøkte området må vedtaket anses som 
ugyldig. Kommunen vil med bakgrunn i dette endre tillatelsen. Kommunen har tatt 
kontakt med søker som sier at de har misforstått kommunens dispensasjonsvedtak og 
vil snarest starte planprosess angående utvidelsen. Det kan være fornuftig om man i 
konsesjonsvedtaket understreker at det må foreligge reguleringsplan for utvidelsen før 
denne kan iverksettes. 
 
Arealet avsatt til formålet i kommuneplanens arealdel er tilpasset den registrerte 
særlig viktig naturtypen (sandfuruskog) med områdenavn Anskjærmoen. Kommunen 
har per idag ikke oversikt over eventuelle nødvendige tiltak for å sikre ivaretakelse av 
denne, men dette vil være et tema som må belyses i planprosessen».  
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DMF sine kommentarer: 
DMF har tatt kommunens høringsinnspill til etterretning. Vi oppfatter det slik at 
kommunen ikke er uvillig til at det tildeles driftskonsesjon for området slik det er 
omsøkt, men at de ber om at det stilles vilkår om at uttak ikke kan skje på områder 
utover dispensasjonsvedtaket gjelder for før reguleringsplan er på plass. Se vedtakets 
punkt 2.4. Høringsinnspillet fra kommunen er også oversend til tiltakshaver for 
uttalelse. Ifølge tiltakshaver har de vært i kontakt med en planlegger som skal sørge for 
at det blir varslet oppstart av reguleringsplanarbeid så snart som mulig.  
 
Aust-Agder fylkeskommune: 
Høringsinnspillet fra fylkeskommunen er gjengitt i sin helhet: 
«Viser til oversendt varsel om søknad om driftskonsesjon for Soltønan massetak i Evje 
og Hornes kommune. 
 
Automatisk freda kulturminner 
Administrasjonen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innenfor avsatt 
konsesjonsområde, og registreringer av automatisk fredete kulturminner som er 
foretatt i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk er ofte mangelfulle, og i 
dette tilfellet er ikke området arkeologisk registert. Det er imidlertid kartfestet ulike 
kulturminner av nyere tid som ikke er fredet. 
 
Området er ikke synfart, men er vurdert ut fra generell kunnskap om forhistorisk og 
historisk tid, tilgjengelig kartgrunnlag, flyfoto og lidardata. Ved bruk av lidardata 
(høydedata) kan man se ulike formasjoner som det er nødvendig å sjekke ut.  
 
På dette grunnlag varsler seksjon for kulturminnevern at det er nødvendig med en 
arkeologisk registrering for å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner, jf. 
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undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9. Kostnadene med registreringen 
bæres av tiltakshaver. 
 
Eget kostnadsoverslag og prosjektplan vil bli utarbeidet og sendt til tiltakshaver for 
godkjenning. Det er nødvendig med en synfaring for å kunne beregne et slikt 
kostnadsoverslag. Kontaktperson for registreringen er arkeolog Ingunn Dahlseng 
Håkonsen, tlf. 908 43 226/ e-post idh@austagderfk.no eller arkeolog Ingvild Paulsen, 
tlf. 47452181/ e-post ingvild.paulsen@austagderfk.no». 
 
DMF sine kommentarer: 
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Høringsinnspillet ble også sendt til 
tiltakshaver for uttalelse. Ifølge tiltakshaver har de allerede vært i kontakt med 
saksbehandler hos fylkeskommunen vedrørende arkeologisk registrering. Vi legger til 
grunn at tiltakshaver og fylkeskommunen i samråd blir enige om veien videre og hva 
som kreves av utredninger og registreringer. 
 
Aust-Agder Fylkeskommune har i korrespondanse av 11. desember 2019 gjort rede for 
at området ble befart av arkeolog Frank A. Juhl i uke 48. Det ble da påvist en del berg- 
og løsmasse uten synlige kulturminner. Det ble ifølge Fylkeskommunen, på bakgrunn 
av dette vurdert at potensiale for funn av automatisk freda kulturminner var lavt. 
Seksjon for kulturminnevern frafalt derfor sitt krav om arkeologisk undersøkelse. 
Fylkeskommunen minner likevel om aktsomhetsplikten etter kulturminneloven § 8. 
DMF oppfordrer tiltakshaver om at også den som skal utføre arbeid i marken blir gjort 
kjent med denne bestemmelsen.  
 
Fylkesmannen i Agder: 
Fylkesmannen viser i første omgang til at det er uheldig at de ikke har mottatt 
meldeskjema etter forurensningsforskriften § 30-11 fra tiltakshaver når det gjelder 
driften av Soltønan massetak. I tillegg viser Fylkesmannen til at sandfuruskogen ved 
Soltønan har høy lokal verdi, og at den har en velutviklet og sjelden soppflora og er 
viktig for biomangfoldet. På bakgrunn av dette mener Fylkesmannen at det bør 
opprettes en buffersone mellom masseuttaket og sandfuruskogen for å minimere 
påvirkningen uttaket har på naturtypen. De påpeker også at frilufts- og 
rekreasjonsverdien av sandfuruskogen kan bli påvirket av en utvidelse av 
masseuttaket. 
 
DMF sine kommentarer: 
Når det gjelder manglende innsending av meldeskjema etter forurensningsforskriften § 
30-11 til Fylkesmannen, understreker DMF overfor tiltakshaver at dette bør skje 
snarest. Høringsinnspillet er også fremlagt for tiltakshaver som sier at han har vært i 
kontakt med en arealplanlegger som vil ta hensyn til dette og at de har hatt et 
oppstartsmøte med kommunen når det gjelder reguleringsplan. DMF legger til grunn at 
temaet som løftes av Fylkesmannen når det gjelder sandfuruskog og buffersone mot 
uttaket vil bli grundigere utredet og fastlagt i forbindelse med en 
reguleringsplanprosess. 
 
Agder Energi Nett AS: 
Høringsinnspillet er gjengitt i sin helhet: 
«Angående Soltønnan massetak i Evje og Hornnes kommune. 
 



 

 

 

6 

Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Evje og Hornnes 
kommune. Dette innebærer at vi etablerer og drifter strømnett i kommunen (høyspent 
og lavspent fordelingsnett). 
 
På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas hensyn 
til bestående anlegg og for de anlegg som det er nødvendig for oss å etablere og drifte. 
AEN har etablert høyspentanlegg i området. ( høyspent jordkabel vist som røde stiplet 
streker i kartet) 
 
Det er en byggeforbudssone på 4 meter dvs 2 meter fra senter av 22 kV kabel til 
nærmeste bygningsdel. 

• Inntegning på plankart. 
Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må 
påføres i planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en 
enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske 
forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én 
ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Vi viser i 
denne sammenheng til Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og 
NVEs Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen, pkt 6.2.5.  

• Andre forhold 
I god tid før utbygging må det avklares hvordan nye utbyggingsområder i 
planområdet skal forsynes med elektrisk strøm. Det må avklares i hvilken grad 
eksisterende ledninger/kabler eventuelt kan benyttes, om nye 
ledninger/kabler må legges og om det er behov for ny(e) nettstasjon(er). 
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg 
og forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket, inkludert 
eventuelle kostnader til erverv av nye rettigheter. Nye traséer må gis 
rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de eksisterende 
traséene. Normalt er dette stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter. 

 
Er det behov for avklaring/utredning/bestilling bes henvendelsen gå via vår 
hjemmeside www.aenett.no. 
Link til bestillingsskjema : https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-
nett/nytilknytning-storre-anleg/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/». 

 

https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-storre-anleg/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/
https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-storre-anleg/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/
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DMF sine kommentarer: 
DMF har forstått Agder Energi Nett AS sitt høringsinnspill slik at det er relevant i større 
grad opp mot den reguleringsplanprosessen som tiltakshaver nå har startet opp. Vi 
gjør like fullt tiltakshaver oppmerksom om Agder Energi Nett AS sine betraktninger, og 
legger til grunn at disse blir ivaretatt og hensyntatt i en eventuell reguleringsplan. 
Høringsinnspillet er også videresendt til tiltakshaver for uttalelse. Tiltakshaver skriver i 
sitt tilsvar at uttaket ikke berører eller vil berøre noen av Agder Energi Nett AS sine 
anlegg. 
 

 

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. 
 
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 grunneier for gbnr. 8/4 i Evje og Hornnes kommune, 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. 29 daa og fremgår av kart med tittelen 
«Konsesjonsområde Soltønan massetak i Evje og Hornnes kommune», produsert ved 
DMF den 3. september 2019. 
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Området er i kommuneplan for Evje og Hornnes kommune 2011-2021 avsatt til 
fremtidig råstoffutvinning. Tiltakshaver har redegjort for at uttaket har eksistert i mer 
enn 40 år. Ifølge tiltakshaver har Evje og Hornnes kommune gitt tillatelse til søknad om 
rydding av gammelt sandtak og videre produksjon den 25. september 2018. Se for 
øvrig høringsinnspill fra Evje og Hornnes kommune, samt vilkår i vedtakets punkt 2.4.  
 
5.3 Prosjektets økonomi  
DMF har vurdert den vedlagte informasjonen om økonomien i prosjektet. DMF 
vurderer prosjektet å være økonomisk gjennomførbart. 
 
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 29 dekar. Totalt volum grusreserver som skal tas ut 
ned til bunnkote +183 er estimert til  126 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, 
men planlagt uttak pr. år er 12 000 m3. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den 
videre drift, istandsettes fortløpende. I til legg til driftsfasene presenteres plan for 
sikring og for avslutning av grustaket. 
 
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Soltønan massetak kan 
godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter 
DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.  
 
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 profi ler 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. 
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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 Leif Roger Vasland 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 dri ft av 
forekomsten. 
 
5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning  
Det foreligger kommuneplan og et dispensasjonsvedtak for deler av 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 
kommuneplanen, høringsuttalelser, særlig høringsinnspillet fra Evje og Hornnes 
kommune, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført i september 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 Fylkesmannen overlapper dagens masseuttak med en registrert forekomst av 
sandfguruskog, samt at konsesjonsområdet ligger tett inntil sandfuruskogen. På 
bakgrunn av dette mener Fylkesmannen at det bør opprettes en buffersone mellom 
masseuttaket og sandfuruskogen for å minimere uttakets innvirkning på denne 
naturtypen. Evje og Hornnes kommune har i sitt høringsinnspill vist til at området det 
er gitt dispensasjon for er mer avgrenset enn det område som er avsatt til 
råstoffutvinning i kommuneplanen. I tillegg har de valgt å stille krav om reguleringsplan 
for drift på området som strekker seg utover dagens gjeldende di spensasjon. På 
bakgrunn av dette har DMF valgt å stille vilkår om at tiltakshaver ikke har anledning til 
å starte drift i området utenfor der dispensasjonsvedtaket gjelder før reguleringsplan 
er vedtatt jf. vedtakets punkt 2.4. Ifølge tiltakshaver har de startet opp prosessen med 
å regulere området, og hatt oppstartsmøte med kommunen. Vi forutsetter at det vil bli 
foretatt grundigere miljøutredninger og registreringer i forbindelse med 
planprosessen. 
 
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.  
 



 

 

 

10 

Evje og Hornnes kommune viser i sitt høringsinnspill til at masseuttakets påvirkning på 
den særlig viktige naturtypen sandfuruskog ikke er utredet, og at man ikke har oversikt 
over nødvendige tiltak for å sikre ivaretakelsen av sandfuruskogen. Kommunen viser så 
til at dette vil være et tema som forutsettes belyst i forbindelse med et 
reguleringsplanarbeid. På bakgrunn av kommunens innspill har DMF valgt å stille vilkår 
(vedtakets punkt 2.4) om at drift kun kan foregå innenfor det området som 
tiltakshaver har dispensasjon fra kommunen til å drive på, inntil reguleringsplan for 
uttaket foreligger. Vi legger til grunn at det for en eventuell utvidelse vil bli 
gjennomført en grundig utredning med tanke på en eventuell utvidelse sin innvirkning 
på belastningen på økosystemet og naturmangfoldet i området. 
 
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon 
innvilges.  
 
Vi har imidlertid funnet grunn til å stille følgende vilkår knyttet til dette: Tiltakshaver 
kan ikke ta ut masser i områder utover det dispensasjonsvedtaket gjelder for før 
reguleringsplan er på plass. Det er tiltakshaver som bærer kostnadene av tiltakene, i 
tråd med naturmangfoldloven §§ 11-12. 
 
Tiltakets konsekvenser for kulturminner 
Aust-Agder fylkeskommune seksjon for kulturminnevern varslet i sitt høringsinnspill at 
det er nødvendig med en arkeologisk registrering for å avklare forholdet til automatisk 
fredede kulturminner jf. kulturminneloven § 9. Tiltakshaver selv sier at de har vært i 
kontakt med saksbehandler ved seksjon for kulturminnevern. I tillegg kan tiltakshaver 
melde å ha tatt kontakt med en planlegger som vil ta høyde for merknadene fra 
Fylkeskommunen og at dette vil bli tatt hensyn til videre i reguleringsplanprosessen.  
 
DMF støtter seg til de høringsinnspillene som er kommet frem i forbindelse med 
saksbehandlingen og forutsetter at endelige og grundigere avklaringer vil bli 
gjennomført i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Ut ifra det DMF kan se er 
hensynet til kulturminner ivaretatt, under forutsetning av at tiltakshaver foretar 
nødvendige registreringer i tråd med kulturminneloven § 9. DMF minner også om den 
generelle varslingsplikten i hht. kulturminneloven § 8. 
 
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.  
 
Det skal settes opp bom og skilt ved adkomstveien inn til uttaksområdet. Sandtaket er 
omringet av tett vegetasjon, noe som reduserer støy og støv. Skråningene i 
masseuttaket skal ikke ha brattere helning enn 1:1,5, slik at de er stabile og ikke utgjør 
noen fare for dyr og mennesker.  
 
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.  
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Løsmassene fra Soltønan massetak er av god kvalitet og skal benyttes som strøsand.  
 
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området  
Etter endt drift skal uttaksområdet opparbeides til tømmerplass eller revegeteres til 
skog. Istandsetting og tilbakeføring av uttaksområdet skal skje fortløpende underveis i 
driften. Endelige skråninger skal være stabile, med en maksimal helning på 1:1,5, og 
dekkes av stedlige plantearter. Det skal gjødsles ved behov.  
 
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 at det skal settes av 1,2 kr pr tonn til opprydning av området. 
Dette vil bli brukt underveis som en tar ut masser av sandtaket og ferdigstiller 
uttaksområdet i henhold til avslutningsplanen. 
 
5.11.1  Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens 
størrelse 
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse å være noe for lavt. Etter 
forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være 
tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt. 
 
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 arrondering og fjerning av maskiner og utstyr. 
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 330 000 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 bankgaranti og individuell fondsavsetning 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. 
 
Bankgaranti – oppstartsfase 
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DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette 
konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF 
finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 150 000,-. Dette for å ha tilstrekkelig 
sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av 
bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig 
sikkerhet i denne fasen. 
 
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 skal 
DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten 
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet 
innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 150 000,-. Når beløpet innestående 
på bankkontoen har nådd NOK 150 000,-, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut 
for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort. 
 
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse 
Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet 
på NOK 330 000,- er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års 
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,81 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 8 år, det vil si NOK 41 250,- pr år. I søknaden er uttak 
anslått til ca. 12 000 m3, noe som svarer til ca. 22 800 tonn/år, dette  gir en årlig 
avsetning på NOK 1,81 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. 
 
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. 
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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. 
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 
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• 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.  
 
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.  
 
 
 
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 rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Saksbehandler: Stine Borge Nordskag 
 
 
Vedlegg:  

Vedlegg 1_Avta le om finansiell sikkerhetsstillelse_Soltønan massetak.docx 

Vedlegg 2_Pantsettelseserklæring for enkle pengekrav_Soltønan massetak.docx 

Vedlegg 3_Påkravsgaranti_Soltønan massetak.docx 

Vedlegg 4_Godkjent driftsplan_Soltønan massetak.pdf 

http://www.dirmin.no/
http://www.dirmin.no/
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Vedlegg 5_Konsesjonsområde_Soltønan massetak.pdf 

  

Mottakere: 

Austenaa Transport AS Postboks 179 4733 EVJE 

Kopi  ti l:  

Evje og Hornnes kommune Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Eivind Ka llhovd Ribe Storgaten 87 4877 GRIMSTAD 

Gunnar Eivind Greibrokk Dåsvannsdalen 178 4737 HORNNES 

Kjel l  Ove Kallhovd Dåsvannsdalen 388 4737 HORNNES 

El len Cecilie Møl len Dåsvannsdalen 674 B 4737 HORNNES 

Statens vegvesen Region sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL 

Anne Berit A. Løyland Dåsvannsdalen 214 4737 HORNNES 

Al ida Kallhovd Dåsvannsdalen 212 4737 HORNNES 

El i  Ka llhovd Skaug Gudolf Blakstads vei 17 1392 VETTRE 

Tore Austad Tryms vei  14 C 4631 KRISTIANSAND S 

Åse Li ll Lislevand Fennefossvegen 28 4737 HORNNES 

Frode Lislevand Dåsvannsdalen 218 4737 HORNNES 

Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL 

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i  Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Norges  vassdrags- og 

energidirektorat Region sør 

Postboks 2124 3103 TØNSBERG 

 
 


