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Høyring av søknad om driftskonsesjon for Nesmoen i Bygland kommune. 
Søkar: Nomelands Anleggsmaskiner AS. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har motteke 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43. Ein driftskonsesjon fastset blant 
anna korleis mineralforekomsten skal takast ut, korleis uttaksområdet skal sikras under 
og etter endt drift og andre forhold som må ivaretakast under drifta. Driftsplanen for 
uttaket er ein del av høyringsdokumenta. 
 
For at søknaden skal bli så godt opplyst som moleg, sender vi saka på høyring, jf. 
forvaltningsloven § 17. Heile eller deler av høyringsuttalelsene kan bli attgitt i vedtaket 
om driftskonsesjon. 
 
Vi presiserer at det er kommunen som bestemmer arealbruken i samsvar til plan- og 
bygningsloven. I vurderinga av søknad om driftskonsesjon etter mineralloven vil 
eventuelle utsegner knytt til arealavklaringen derfor ikkje vektlagt. 
 
Høyringsfrist: 13. oktober 2022 
 
Høyringsdokumentene er tilgjengeleg på https://dirmin.no  under «saker til høyring». 
 
Samandrag av søknaden 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har motteke 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nomelands Anleggsmaskiner AS 
(org. nr. 927 699 729) for uttak på gbnr. 35/1 i Bygland kommune. Omsøkt areal er på 
ca. 37 daa og kjem fram av kart som er ein del av høyringsvedlegga. Det er anslått eit 
årleg uttak av fast fjell på om lag 10-20 000 m3 og totalt uttak på om lag 712 500 m3.  
 
Området er regulert til massetak i reguleringsplan vedteke 13. desember 2018.   
 
Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden? 
DMF gjer ei skjønnsmessig vurdering av søknaden før vi eventuelt tildeler 
driftskonsesjon. I vurderingen leggar vi vekt på om søkaren er «skikket» til å utvinne 
forekomsten. Det vil si om prosjektet verkar som økonomisk gjennomførbart, om 
søkaren har tilstrekkeleg kompetanse og om det legges opp til bergfaglig forsvarleg 
drift av forekomsten. 
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Vi vurderer også: 

• tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling 

• innverknaden av tiltaket på naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsliv og samfunnsliv 

• innverknaden av tiltaket på omgivnadene og nærliggande områder 

under drift 

• tiltakets miljømessige konsekvenser 

• kva planar som gjeld for etterbruk eller tilbakeføring av området 

 
Forventningar til høyringsuttalelsene 
DMF oppfordrar til at høyringsuttalelsene inneheld grunngitte synspunkt på om 
driftskonsesjon bør gis eller ikkje med bakgrunn i dei forholda DMF skal vurdere. 
Dersom det er forhold som ikkje er tilstrekkeleg opplyst i søknaden, ønsker vi 
informasjon om det. 
 
DMF har ved søk i Artsdatabanken fått treff på følgande arter i nærheita av 
uttaksområdet som er foreslått:  

• Ulv -  kritisk trua (CR) 

• Gaupe – sterkt trua (EN) 

Det er også gjort treff på totalt 13 andre arter klassifisert som Sårbar (VU) eller Nært 
trua (NT). Det er også registrert den framande arten Hagelupin – svært høy risiko (SE) i 
nærheita av uttaksområdet. Sjå høyringsvedlegg side 16 -19.  
 
Søk i naturbase og kulturminnesøk viser at kulturminnet Nese er registrert like ved 
uttaksområdet. Kulturminnet er busetting og gravminne med vernestatus automatisk 
freda. Sjå høyringsvedlegg side 20 og 21. 
 
Søk i NVEs kartlag viser at Bygelandsfjorden og Bygelandsfjorden bekkefelt ligg i 
nærheita til uttaksområdet, samt at uttaket ligg i utløpsområdet for snøskred. NVEs 
kartlag viser også at et nettlanlegg går gjennom området. Sjå høyringsvedlegg side 22 – 
25. 
 
Søk i NGUs aktsemdkart for radon viser at området er registrert med moderat til lav 
aktsemdgrad, sjå høyringsvedlegg side 26.  
 
Søk i Granada viser at det er registrert ein fjellbrønn i nærheita av uttaket, sjå 
høyringsvedlegg side 27.  
 
Vi ber spesielt kommunen, statsforvalteren og fylkeskommunen informere om tiltaket 
vil kunne påverke miljø, herunder naturmangfald, kulturminner eller innebære 
forureining. Videre ber vi om instansenes vurdering av eventuelle konsekvenser av 
slike virkninger og konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår. 
 
Vi ber kommunen om å informere oss så snart som moleg hvis det er særlig berørte 
interesser som ikke er representert på adresselisten for denne høringen. 
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Høyringsuttalelsene sendes til epost post@dirmin.no eller med ordinær post til 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 
7066 Trondheim. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Cathrine R. Winje Siri Elise Aakenes 
rådgjevar rådgjevar 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Siri Elise Aakenes 
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Mottakere: 

DSA Direktoratet for 

strålevern og atomsikkerhet 

DSA Postboks 329 0213 Oslo 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region sør 

Postboks 2124 3103 TØNSBERG 

Bygland kommune            4745 BYGLAND 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

Statsforvalteren i Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 

Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Eivind Nese Setesdalsvegen 2241 4745 BYGLAND 

Maiken Kjelstrup Røssøyveien 28 8289 ENGELØYA 

Salve Åmund Greibrok Syverstadkollen 26 A 1394 NESBRU 

Målfrid Stegmann Møllevannsveien 81 C 4617 KRISTIANSAND S 

Torhild Salvesen Hagen Hommeren 26 4618 KRISTIANSAND S 

Grunde Hagen Hommeren 26 4618 KRISTIANSAND S 

Grunde Hagen Hommeren 26 4618 KRISTIANSAND S 

Tom Egil Seljås St. Olavs vei 2 A 4631 KRISTIANSAND S 

Elena Sofia Seljås St. Olavs vei 2 A 4631 KRISTIANSAND S 

Arne Nordihus Pilestredet Park 23 0176 OSLO 

Fred Olsen Jomåsveien 457 4820 FROLAND 

Hristo Emiliyanov Gebrev Prestøyni 4745 BYGLAND 

Emilian Hristov Guebrev Prestøyni 4745 BYGLAND 

Åse Margrethe Heistein Setesdalsvegen 2237 4745 BYGLAND 

Svein Jørgen Kleivane Prestlidi Sør 24 4745 BYGLAND 

Dal Eiendommer AS Kristian Birkelands vei 2 4820 FROLAND 

Nesodden Industribygg AS c/o Knut Olav Forgard,   

Sentrum 18 

4745 BYGLAND 

Nesmoen Næringspark AS c/o Dagfinn Borgi,  

Bryggjevegen 13 

4745 BYGLAND 

Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 KRISTIANSAND S 

Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL 

Kopi til:  

Nomelands Anleggsmaskiner 

AS 

Rysstad industriveg 39 4748 RYSSTAD 

 
 


