
 
 

 
 
   

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. 
Se mottakerliste nedenfor. 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  05.10.2022 
Vår ref:  21/06988-14 
Deres ref:     

 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Frier Vest i Bamble 
kommune. Tiltakshaver: Norsk Pukkservice AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43. En driftskonsesjon fastsetter blant 
annet hvordan mineralforekomsten skal tas ut, hvordan uttaksområdet skal sikres 
under og etter endt drift og andre forhold som må ivaretas under driften. Driftsplanen 
for uttaket er en del av høringsdokumentene. 
 
For at søknaden skal bli så godt opplyst som mulig, sender vi saken på høring, jf. 
forvaltningsloven § 17. Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket 
om driftskonsesjon. 
 
Vi presiserer at det er kommunen som bestemmer arealbruken i henhold til plan- og 
bygningsloven. I vurderingen av søknad om driftskonsesjon etter mineralloven vil 
eventuelle uttalelser knyttet til arealavklaringen derfor ikke vektlegges. 
 
Høringsfrist: 7. november 2022. 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Søknaden gjelder Frier Vest (utvidelse av Rønningsåsen) på del av gnr/bnr. 7/4, 7/16, 
7/17, 7/31, 7/32, 7/39, 7/41, 7/46 og 8/2 i Bamble kommune. Omsøkt område (hele 
konsesjonsområdet) er om lag 277 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 
14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av masser på mellom 180 000 og 360 000 m3 og 
totalt uttak på omlag 11 000 000 m3. Området er regulert til næringsbebyggelse i 
reguleringsplan for «Frier Vest», vedtatt 11. februar 2021, planid 335. 
 
Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden? 
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknaden før vi eventuelt tildeler 
driftskonsesjon. I vurderingen legger vi vekt på om søkeren er «skikket» til å utvinne 
forekomsten. Det vil si om prosjektet fremstår som økonomisk gjennomførbart, om 
søkeren har tilstrekkelig kompetanse og om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift 
av forekomsten. 
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Vi vurderer også: 
• tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling 

• tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og 

samfunnsliv 

• tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under 

drift 

• tiltakets miljømessige konsekvenser 

• hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av 

området 

Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer til at høringsuttalelsene inneholder begrunnende synspunkter på om 
driftskonsesjon bør gis eller ikke med bakgrunn i de forhold DMF skal vurdere. Dersom 
det er forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i søknaden, ønsker vi informasjon om 
det. 
 
DMF har ved søk i Artsdatabanken den 04.10.2022 har fått treff på storspove og ål i 
nærheten av uttaksområdet, klassifisert som Sterkt truet (EN).  
 
I tillegg er det treff på følgende arter i området rundt det foreslåtte konsesjonsområde 
som er klassifisert som Sårbar (VU):  

• Gulspurv (VU) 

• Karplante (VU) 

• Gråmåke (VU) 

• Fiskeørn (VU) 
Treff i artsdatabanken kan sees på side 16-24 i høringsvedlegget. 
 
DMF ber kommunen og fylkesmannen om å opplyse om det er forhold som må tas 
hensyn til for å ivareta artene i området. 
 
Søk i naturbase viser at det er registrert naturtypen rik edellauskog i det foreslåtte 
konsesjonsområdet. Det foreslåtte konsesjonsområdet ligger også like ved naturtypen 
gammel boreal lauvskog og bløtbunnsområder i strandssonen (se side 26-29). 
 
DMF ber kommunen og fylkesmannen om å opplyse om det er forhold som må tas 
hensyn til for å ivareta naturtypene i området. 
 
Søk i naturbase og kulturminnesøk viser at det er registrert flere automatisk fredete 
kulturminner innenfor det foreslåtte konsesjonsområdet (se side 25). De fleste 
kulturminnene er av typen Bosetning-aktivitetsområde. 
 
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. 
 
Vi ber kommunen spesielt informere oss så snart som mulig om det er særlig berørte 
parter som ikke står på adresselista. 
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Høringsuttalelsene sendes til epost post@dirmin.no eller med ordinær post til 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 
7066 Trondheim. 
 
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 
 
 

Tonje Moen Slenes  
rådgiver    

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Tonje Moen Slenes 
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Vedlegg:  

Høringsvedlegg - Frier Vest 

  

Mottakere: 

Statsforvalteren i Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

DSA Direktoratet for 

strålevern og atomsikkerhet 

DSA Postboks 329 0213 Oslo 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region sør 

Postboks 2124 3103 TØNSBERG 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 

Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

ASDALSTRAND 171 AS Storgaten 24 3126 TØNSBERG 

IS NORPOLEFIN ANS Rønningen 3960 STATHELLE 

Radoslaw Tomala ENERVEIEN 7 3960 STATHELLE 

GRENLAND HAVN EIENDOM 

AS 

Strømtangvegen 39 3950 BREVIK 

Terra Eiendom AS Postboks 227, Sentrum 3251 LARVIK 

Even Sortedal ASDALVEIEN 277 3967 Stathelle 

Marit Klausen Sortedal ASDALVEIEN 277 3967 Stathelle 

Inger P. G. Ryste ASDALSTRAND 168 3962 STATHELLE 

Ståle Ryste ASDALSTRAND 168 3962 STATHELLE 

Marie Dinamarca ROGNSVEIEN 272 3961 STATHELLE 

Carlos Antonio Saldias 

Dinamarca 

ROGNSVEIEN 272 3961 STATHELLE 

Berit S. Berge Sørensen Falkåsveien 8 3960 STATHELLE 

Per Kristian Asdal Asdalveien 296 3967 STATHELLE 

Frier Vest Asdal AS Strømtangvegen 39 3950 BREVIK 

Kopi til:  

Norsk Pukkservice AS Asdalstrand 248 3962 STATHELLE 

 
 


