
 
 

 
 
   

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. 
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Dato:  20.10.2021 
Vår ref:  14/01327-16 
Deres ref:     

 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Hellvik (Krokavatnet) i 
Eigersund kommune / Hå kommune. Tiltakshaver: Egersund 
Granite 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: 20.11.2021 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no  under «saker til høring». 
 
Sammendrag av søknaden 
Hellvik er lokalisert dels i Eigersund kommune, dels i Hå kommune, på del av 
eiendommene: 
 

Gnr. 60 bnr. 2 Gnr. 60 bnr. 6 Gnr. 60 bnr. 13 

Gnr. 60 bnr. 15 Gnr. 60 bnr. 19 Gnr. 60 bnr. 20 

Gnr. 60 bnr. 21 Gnr. 60 bnr. 22 Gnr. 60 bnr. 23 

Gnr. 60 bnr. 25 Gnr. 60 bnr. 27 Gnr. 60 bnr. 28 

Gnr. 60 bnr. 29 Gnr. 60 bnr. 30 Gnr. 60 bnr. 31 

Gnr. 60 bnr. 32 Gnr. 60 bnr. 36 Gnr. 60 bnr. 41 
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Gnr. 60 bnr. 59 Gnr. 60 bnr. 115 Gnr. 84 bnr. 2 

 
Kart over konsesjonsområdet er vedlagt. Området omfatter et areal på ca. 206 daa, og 
er i kommunens arealplan avsatt til masseuttak. Området er regulert i reguleringsplan 
Hellvik og Småtjønna Steinindustriområde (Plan IIII), vedtatt 22.4.2013 i Eigersund 
kommune og 20.06.2013 i Hå kommune. 
 
Reguleringsgrensen i den sydlige delen av det aktuelle område synes å gå dels inn på 
eiendommene gnr. 60 bnr. 36, gnr. 60 bnr. 41 og gnr. 60 bnr. 6 m.fl. i Eigersund 
kommune, og DMF har oppfattet at søknaden om driftskonsesjon også gjelder for 
dette området. Imidlertid er det ikke fremlagt grunneieravtaler eller andre 
opplysninger som tilsier at det er tenkt utvinning på disse områdene, og DMF legger 
derfor til grunn at en eventuell konsesjon ikke vil omfatte disse to eiendommene. 
Konsesjonsområde fremkommer i høringsvedlegget på side 4. 
 
I søknaden fra tiltakshaver er det beskrevet et årlig uttak på ca. 50 000 m3 og et samlet 
uttak på ca. 1 350 000 m3. I driftsplanen (inntatt i høringsvedlegget på side 16) er det 
gitt endrede / nærmere beskrivelser om uttaksareal og uttaksvolum i uttaket.  

 
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. 
 
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. 
 
Etter søk i Artsdatabanken har DMF registrert funn av særlig stor forvaltningsinteresse 
i og rundt det foreslåtte konsesjonsområdet. Artene er hubro (EN), svartstrupe (EN), 
klokkesøte (VU) og ål (VU). Se side 6-9 i høringsvedlegget.  
 
Naturbase viser funn av den utvalgte naturtypen kystlynghei i den nordlige delen av 
det omsøkte konsesjonsområdet. Lokaliteten heter Ognadalen-Hellvik og er svært 
viktig (verdi A).  
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Vi ber spesielt kommunen, statsforvalteren og fylkeskommunen informere om tiltaket 
vil kunne påvirke miljø, herunder naturmangfold, kulturminner eller innebære 
forurensning. Videre ber vi om instansenes vurdering av eventuelle konsekvenser av 
slike virkninger og konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår. 
 
DMF registrerer at det i konsekvensutredningen er foreslått å begrense 
sprengningsaktivitet i hekkesesongen for å redusere forstyrrelse av hekkende hubro, 
men dette er ikke nevnt i reguleringsbestemmelsene. DMF ber om tilbakemelding på 
om dette er et viktig tiltak for å redusere de negative konsekvensene for hubro. 
DMF registrerer at det er foreslått som avbøtende tiltak å flytte forekomstene av 
klokkesøte innenfor planlagt deponiområde til det grønne beltet nær Litlatjørna. DMF 
ber om tilbakemelding på om dette er et tiltak som bør prioriteres. 
 
Vi ber kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis det er særlig berørte 
interesser som ikke er representert på adresselisten for denne høringen. 
 
Høringsuttalelsene sendes til epost post@dirmin.no eller med ordinær post til 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 
7066 Trondheim. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Mali Brekken Anne Bruland Høyen 
senioringeniør overingeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Mali Brekken 

 
 
 

Mottakere: 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund 

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Statsforvalteren i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 STAVANGER 

Bane NOR SF Postboks 4350 2308 HAMAR 

Kopi til:  

Egersund Granite AS Dronningensgt. 28 3262 LARVIK 
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