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Dato:  28.08.2020 
Vår ref:  20/01533-15 
Deres ref:     
 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Smeland sandtak i Åseral 
kommune. Tiltakshaver: Marianne Eikild (enkeltpersonforetak).  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 23. mars 2020. 
 
Søknaden om driftskonsesjon sendes med dette på høring til aktuelle høringsinstanser 
for at saken skal bli tilstrekkelig belyst, i henhold til forvaltningsloven § 17. Vi ber 
kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis det er særlig berørte parter 
som ikke står på adresselista for denne høringen.  
 
Høringsfrist: 9. oktober 2020. 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under «saker til høring».  
 
Sammendrag av søknaden 
Søknaden gjelder Smeland sandtak på gårds- og bruksnummer (gbnr.) 25/7 (tidligere 
25/2, 25/5 og 25/17) i Åseral kommune. Omsøkt område er om lag 12 dekar og 
fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12 og 13. Det er anslått et årlig uttak av 
løsmasser på om lag 8 000 m3 og totalt uttak på om lag 55 000 m3.  
 
Tidligere gbnr. 25/2 og 25/5 (nå 25/7) er i dispensasjon fra Åseral kommune datert 7. 
november 2016 og 18. juni 2020 gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 
gjelder uttak av sand.   
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
konsesjon bør gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i 
søknaden, ønsker vi informasjon om det. 
 
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltnings-
myndighet. Uttalelser knyttet til kommunens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, 
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke 
i vår vurdering. Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, 
godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning.  
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Vi ber spesielt kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen informere om tiltaket 
påvirker miljø, herunder naturmangfold, kulturminner og forurensning. Hvis 
kommunen eller fylkesmannen har informasjon om slik påvirkning, vil vi gjerne ha en 
beskrivelse av eventuelle konsekvenser og konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. 
 
DMF har ved søk i naturbase og artsdatabanken den 21. august 2020 funnet at det er 
registrert Gulspurv (nær truet – NT) og kulturminner i nærheten av det planlagte 
uttaket. Uttaket er også innenfor aktsomhetsområde for flom og jord-/flomskred. Se 
høringsvedlegget side 14-16 for utklipp av funn.  
 
Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket om konsesjon skal gis 
eller ikke.  
 
Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden?  
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. Alle 
uttak av mineralske ressurser større enn totalt 10 000 m3 og ethvert uttak av 
naturstein er konsesjonspliktig.  
 
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknadene 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. 
 
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 
 
DMF stiller normalt vilkår ved tildeling av driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 
43. Vilkårene kan blant annet omfatte krav til driftsplan og økonomisk 
sikkerhetsstillelse for sikring og opprydning etter endt drift. 
 
Høringsuttalelsene sendes til 
Epost post@dirmin.no eller ordinær post: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 7066 Trondheim. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Tuva Gravbråten Rooth Lena Røst Tonning 
overingeniør rådgiver 

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

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region sør 

Postboks 2124 3103 TØNSBERG 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
Fylkesmannen i Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 
Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 KRISTIANSAND S 
Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL 
Leif Rune Reiersdal Logndalsvegen 517 4540 ÅSERAL 
Ole Gunnar Reiersdal Logndalsvegen 514 4540 ÅSERAL 
Gunbjørg Gundersen Grokleiv 27 4540 ÅSERAL 
Lloyd Gundersen Grokleiv 27 4540 ÅSERAL 
Edvard O. Smeland Logndalsvegen 578 4540 ÅSERAL 
Ånund L. Smeland Logndalsvegen 572 4540 ÅSERAL 
Fasseland Mekaniske 
Verksted AS 

Austrudmonen 5 4540 ÅSERAL 

Hege Smeland Logndalsvegen 586 4540 ÅSERAL 
Kjell Olav Thorsland Logndalsvegen 576 4540 ÅSERAL 
Helge Eikild Logndalsvegen 528 4540 ÅSERAL 
Agder Energi Vannkraft AS Postboks 603 Lundsiden 4606 KRISTIANSAND S 

Kopi til:  
Marianne Eikild 
(enkeltpersonforetak) 

Logndalsvegen 528 4540 ÅSERAL 

 
 


