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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 14. mai 2020.
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Om DMF
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.
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Om planen
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å ta ut mineralske masser i et volum
på om lag 440 000 m3. Det er også en plan for å tilbakeføre masser opp mot
opprinnelig terrengnivå og tilrettelegging for nydyrking. Deler av området er i dag
massetak og deponi, og totalt planområde blir på om lag 159 daa.
Uttalelse
DMF hadde uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet, datert 31. 01.2019.
Uttalelsen er i planbeskrivelsen svart ut med følgende: «De forhold som Direktoratet
for mineralforvaltning påpeker er ivaretatt i grunnlaget for reguleringsarbeidet.
Planarbeidet har samtidig søkelys på bruk av overskuddsmasser fra regionen til
tilbakefylling av en størst mulig del av uttatt volum, samtidig som det tilstrebes
fornuftige etapper for driften.»
DMF tar dette til etterretning, og har for øvrig følgende merknader til
reguleringsbestemmelsene:
Til bestemmelse 2.2.1 Driftsplan
Bestemmelsen lyder: «Det skal utarbeides driftsplan og søkes driftskonsesjon fra
Direktoratet for mineralforvaltning før det kan settes i gang arbeider med utvidelse av
massetaket.» DMF vil påpeke at ordlyden ikke samsvarer med vår anbefaling til
bestemmelse for kobling til mineralloven i vår uttalelse til varsel. Denne lød: «Drift skal
skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i

tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter
loven». Slik bestemmelsen nå lyder, fremstår det som at drift kan starte fra det
tidspunkt det er søkt om driftskonsesjon. Kravet i mineralloven § 43 er imidlertid at
driftskonsesjon skal være gitt før drift kan starte. Det bes på dette grunnlag om at
ordlyden i bestemmelsen endres i tråd med dette.
Til bestemmelse 6.1.12
Bestemmelsen lyder: «Det tillates kun anleggsvirksomhet innenfor 1 eller 2 etapper
definert i driftsplanen.» En slik bestemmelse kan være egnet til å binde opp drifta på
en uhensiktsmessig måte. Som påpekt i vår uttalelse til varsel, så bør ikke
reguleringsbestemmelser, uten nærmere begrunnelse, formuleres slik at de griper inn i
drifta. Masseuttaket skal foregå over en lang tidsperiode, og for optimal
ressursutnyttelse kan tiltakshaver få behov for å justere drifta etter hvert som de får
mer kunnskap og erfaring om forhold som påvirker denne. Dersom det under driften
oppstår nye situasjoner eller endringer i forutsetningene, eksempelvis geologiske og
kvalitetsmessige variasjoner, kan dette medføre behov for endret driveretning, og
uttak på flere områder samtidig. Dette er forhold som derfor bør styres gjennom
driftsplanen, som er et dynamisk styringsverktøy som kan endres i takt med
utviklingen av uttaket. Bestemmelsen bes på denne bakgrunn tatt ut, eventuelt justert
i tråd med dette. I tilfellet den skal beholdes, bes det om at dette begrunnes nærmere
i planbeskrivelsen.
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.
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