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Høring av søknad om tillatelse til prøveuttak i Gjerstadskogen i 
Larvik kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad datert 31.10.2016 om tillatelse til prøveuttak etter § 12 i Lov om erverv og 
utvinning av mineralressurser (mineralloven) Lundhs AS.  
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på DMF sin hjemmeside: http://www.dirmin.no/ 
under fanen "Saker til høring". Høringsinstansene kan få tilsendt søknaden i 
papirutgave ved forespørsel. 
 
Høringsfristen er mandag 16. januar 2017. 
 
Søknaden  
Søknaden gjelder prøveuttak av ca. 800 m3 fast fjell i Gjerstadskogen på del av 
eiendommen 1034/3 i Larvik kommune. Prøveuttaksområdet ligger ca. 1,8 km 
nordvest for Tjøllingvollen og ca. 400 m syd for Stålakerbruddet. 
 
Prøveuttaket skal foregå i et tidligere steinbrudd der det ble drevet prøvedrift på 
slutten av 1970-tallet. Prøvene den gang viste etter tidligere utsagn at larvikitten i 
området var noe mer finkornet og blåere enn dagens kvalitet i Stålakerbruddet. Dette 
er opplysninger som Lundhs AS ønsker å få verifisert gjennom omsøkt prøveuttak. 
 
DMF sin behandling av søknaden 
Formålet med mineralloven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig 
forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om ei bærekraftig 
utvikling. 
 
DMF er konsesjonsmyndighet i saker som gjelder samlet uttak av mineralforekomster 
på mer enn 10 000 m³ masse og alt uttak av naturstein. 
 
DMF sender søknadene om prøveuttak på høring til aktuelle høringsinstanser  
jf. forvaltningsloven § 17. Etter § 12 i mineralloven skal DMF gi grunneieren, brukeren 
av grunnen, fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunen anledning til å uttale seg.  
 
Søkeren får anledning til å kommentere innkomne uttalelser før DMF gjør vedtak. 
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Innkomne søknader om prøveuttak går gjennom ei skjønnsmessig prøving hos DMF før 
det blir avgjort om det skal gis tillatelse til prøveuttak. I vurderingen av om det skal gis 
tillatelse til prøveuttak skal det legges vekt på om prøveuttak er nødvendig for å kunne 
vurdere om forekomsten kan brukes til planlagt formål. Kan dette kartlegges på andre 
måter, skal tillatelse normalt ikke gis. Det skal også legges vekt på 
formålsbestemmelsene i § 1 og hensynene angitt i § 2 i mineralloven. 
 
Tillatelse til prøveuttak kan ikke gis for mer enn 2000 m3 masse unntatt i særlige 
tilfeller. Dersom DMF gir tillatelse til prøveuttak, kan det bli knyttet vilkår til tillatelsen, 
jf. mineralloven § 12.  
 
DMF gjør oppmerksom på at tillatelse til prøveuttak gitt etter mineralloven ikke 
erstatter krav om tillatelse etter annet lovverk. Det er søkeren sitt ansvar å skaffe slik 
tillatelse. 
 
Nærmere om høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
tillatelse til prøveuttak 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. Private parter kan komme med innspill ut fra konkrete forhold i den aktuelle 
saken. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er belyst i tilstrekkelig 
grad i søknaden, ønsker vi opplysninger om dette. 
 
Generelle kommentarer knyttet til arealbruken i området skal ikke vurderes ved en 
søknad om tillatelse til prøveuttak. Dette ivaretas gjennom plan- og bygningsloven.  
 
Innsendelse av høringsuttalelser 
Vi ber om at høringsuttalelsen sendes innen fristen mandag 16. januar 2017, på e-post 
til mail@dirmin.no eller med ordinær post til: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim. 
 
Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om tillatelse til prøveuttak skal gis 
eller ikke. Dersom uttalelsen er omfattende, er det derfor en fordel om det utarbeides 
et sammendrag som kan brukes til dette. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Stein Erik Hansen Børre Fiva 
senioringeniør senioringeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Børre Fiva 
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Mottakere: 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 
Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 
Rolf Kristian Gjerstad Tjøllingveien 416 3280 TJODALYNG 

Kopi til:  
Lundhs AS Postboks 2051 3255 LARVIK 

 
 


