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Høring av søknad fra Telemark Naturstein AS om driftskonsesjon 
for Mjågetjønn i Sauherad kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser 
(mineralloven) fra Telemark Naturstein AS, datert 24.08.2016. 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelige på DMF sin hjemmeside: 
http://www.dirmin.no/ under ”Saker til høring”. Høringsinstansene kan få tilsendt 
papirutgave av søknaden ved forespørsel. 
 
Høringsfristen er 18.11.2016.  
 
Søknaden 
Mjågetjønn skiferbrudd er lokalisert ca. 9 km. sør-vest for Notodden sentrum. 
Forekomsten består av kvartsrike metasedimenter. Den er, ifølge søker, tydelig skifrig 
med noe varierende tykkelse på skiferplatene. Søker oppgir at anslått totalvolum for 
uttaket er 300 000 m3 og forventet årlig uttak er 1500 m3. Området er regulert til 
steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan Mjågetjønn steinbrudd vedtatt 12.06.2014.  
 
Opprinnelig omfatter søknaden gnr./bnr. 41/2, 42/3, 43/1 og 43/3, og omsøkt areal er 
118,7 dekar. På bakgrunn av driftsplanens angivelse av hvor uttaket av masser skal skje 
og hvor det er dokumentert avtale med grunneier, vurderer DMF at en eventuell 
konsesjon vil være aktuell på gnr./bnr. 42/3 og 43/1. Dette området har et areal på 
96,4 dekar. Se kart på side 4 i vedlegg til høringen.  
 
DMFs behandling av søknaden 
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.  
 
DMF er konsesjonsmyndighet i saker med samlet uttak av mineralforekomster på mer 
enn 10 000 m³ masse og et hvert uttak av naturstein. 
 
DMF sender søknadene, inkludert driftsplaner, på høring til aktuelle høringsinstanser 
jf. forvaltningslovens § 17. Dette vil normalt være grunneier og andre kjente 
rettighetshavere, eiere, drivere og beboere og andre kjente rettighetshavere på 
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naboeiendommer som kan bli berørt samt kommunen(e), fylkeskommunen og statlige 
forvaltningsorgan.  
 
Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser før DMF fatter vedtak. 
 
Innkomne konsesjonssøknader underlegges en skjønnsmessig prøving hos DMF før det 
avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal 
gis legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten, det vil si 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: 
 
• Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling 
• Tiltakets eventuelle innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsliv og samfunnsliv 
• Tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under drift 
• De miljømessige konsekvenser av utvinning 
• Hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av området 
 
Dersom DMF gir driftskonsesjon, knyttes det normalt vilkår til denne, jf. mineralloven § 
43. Vilkår omfatter blant annet krav om driftsplan, økonomisk sikkerhetsstillelse, mv. 
 
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke 
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen 
lovgivning.  Det er søkers ansvar å innhente slik tillatelse. 
 
Nærmere om høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
konsesjon bør gis eller ikke, herunder konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår 
som bør stilles, hensyntatt det ansvarsområdet den aktuelle instans er satt til å 
forvalte, samt for private parter, de innspill som anses relevante ut ifra konkrete 
forhold i den aktuelle sak. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er 
belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opplysninger om det. 
 
Generelle kommentarer knyttet til arealbruk i området skal ikke vurderes ved en 
søknad om driftskonsesjon. Dette ivaretas gjennom plan- og bygningsloven. 
Synspunkter knyttet til kommunens allerede vedtatte arealdisponering (arealplan, 
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vil derfor ikke tillegges 
særlig vekt ved vår vurdering. 
 
DMF ber kommune og fylkesmann informere om tiltaket berører naturmangfold, 
herunder eventuelle effekter og konsekvenser av påvirkning, samt konkrete forslag til 
avbøtende tiltak og vilkår som bør vurderes. Vi ber særlig om en vurdering av uttakets 
påvirkning på gubbeskjegg som er registrert i uttaksområdet.  
 
DMF ber fylkeskommunen informere om det foreligger kjente kulturminner som kan 
bli berørt av uttaket, herunder eventuelle effekter og konsekvenser av påvirkning, 
samt konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår som bør vurderes. 
 
NVE bes vurdere uttakets betydning for verneplan for vassdrag – Lifjellområdet.  
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Vi ber kommunen spesielt informere oss så snart som mulig om det er særlig berørte 
parter som ikke står på adresselista. 
 
Innsendelse av høringsuttalelser  
Vi ber om at høringsuttalelsen sendes innen fristen 18.11.2016, på e-post til 
mail@dirmin.no eller ordinær post til: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim. 
 
Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om konsesjon skal gis eller ikke. 
Dersom uttalelsen er omfattende, er det derfor en fordel om det utarbeides et 
sammendrag som kan brukes til dette. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Thomas Furunes Marit Ollestad 
seniorrådgiver rådgiver   

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Marit Ollestad 
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Mottakere: 

Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 
Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN 
Bravida Norge AS Postboks 313 Økern 0511 OSLO 
Midt-Telemark 
Næringsutvikling AS 

Gvarvvegen 50 3800 BØ I TELEMARK 

Midt Telemark 
Landbrukskontor 

Bøvegen 271 3810 GVARV 

Midt-Telemark Energi AS Grønvoldvegen 1 3830 ULEFOSS 
Naturvernforbundet i Midt-
Telemark 

v/ Christine 
HvitsandHesteskoen 5 

3800 BØ I TELEMARK 

Norsk Ornitologisk Forening 
avd. Telemark 

Postboks 1076 Gimsøy 3704 SKIEN 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region sør 

Postboks 2124 3103 TØNSBERG 

Regiongeolog for Buskerud, 
Telemark og Vestfold 
fylkeskommuner 

Fylkeshuset 3126 TØNSBERG 

Saude og Nes Bondelag v/ Anne Grete EvjuSætrevegen 
62 

3810 GVARV 

Saude og Nes Skogeierlag v/ Nils AngardSauheradvegen 
1928 

3683 NOTODDEN 

Sauherad Jeger- og 
Fiskerforening 

c/o Ole Halvor 
HjartsjøSauheradvegen 526 

3812 AKKERHAUGEN 

Sauherad historielag Sætrevegen 42 3810 GVARV 
Sauherad pensjonistlag v/ Jon ÅseNesoddvegen 40 3810 GVARV 
Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN 
Statens vegvesen Region sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL 
Vidsjåvegen v/ Lars RoeKlevarsida 106 3812 AKKERHAUGEN 
Lars Roe Klevarsida 106 3812 AKKERHAUGEN 
Sveinung Hem Vevstad Hasleveien 26 0571 OSLO 
Sveinung Tinnes-Mork Myrennvegen 26 3812 AKKERHAUGEN 
Ole Bjørn Kåsin Myrennvegen 98 3812 AKKERHAUGEN 
Aslaug Johanne Moen Holmenvegen 23 3810 GVARV 
Knut Nordstoga Hegnivegen 7 3840 SELJORD 
Anund Olav Hem Klevarsida 1123 3812 AKKERHAUGEN 
Ragnhild Hem Vevstad Gjerstadveien 1763 4980 GJERSTAD 
Anne Johanne Dahl Dalsveien 88 3967 Stathelle 
Erik Dahl Dalsveien 88 3967 Stathelle 
Aslaug Marie Lie Klevar Klevarvegen 35 3812 AKKERHAUGEN 
Hans Kortner Ryen Klevarsida 319 3812 AKKERHAUGEN 
Eivind Klevar Klevarvegen 14 3812 AKKERHAUGEN 
Øistein Klever Heddalsvegen 948 3677 NOTODDEN 
Ole Aadne Hefre Søndre Vestsidaveg 202 3677 NOTODDEN 
Einar Mattis Særsland Søndre Vestsidaveg 228 3677 NOTODDEN 
Marit Hefre Søndre Vestsidaveg 206 3677 NOTODDEN 
Anne Gerd Juvang Søndre Vestsidaveg 314 3677 NOTODDEN 
Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 
Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 
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Kopi til:  
Telemark Naturstein AS Rising terrasse 76 3716 SKIEN 

 
 


