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Uttalelse til ny høring av reguleringsplan for massetak på Søndre
Våge i Karmøy kommune - planID 4085
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 22. mars 2021.
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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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Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om Planen
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for masseuttak og tilbakefylling av
masser for å håndtere behovet for anleggsarbeider i regionen.
Uttalelse fra DMF
DMF ga uttalelse til høring og offentlig ettersyn 26.06.2020, samt uttalelse til varsel om
oppstart 31.01.2019, der DMF til høringen formulerte forslag til endring av
bestemmelse 2.2.1 Driftsplan, vi kan ikke se at denne ordlyden er endret til vårt
forslag. Vi hadde også merknad til bestemmelse 6.1.12 der reguleringsbestemmelsene
ikke burde være formulert slik at de griper inn i drifta.
Merknader til bestemmelsen 2.2.2 Driftsplan
DMF registrerer at bestemmelsen ikke er endret til vårt forslag: «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». Denne formuleringen vil være dekkende for innholdet slik det er framstilt i
planforslaget.
Merknader til bestemmelsen 6.1.12
DMF registrerer at reguleringsbestemmelsen er knyttet opp mot faseplan datert
19.11.2019 med ordlyden «Det tillates kun anleggsvirksomhet innenfor 1 eller 2
etapper og maks. 30 daa i samsvar med faseplan datert 19.11.2019, jf. tegning i

O01_Forprosjekt_detaljregulerings for massetak på Søre Våge_5187782_2019-11-13.»
Slik som bestemmelsen er formulert nå vil reguleringsbestemmelsen kunne binde opp
drifta av masseuttaket på en uhensiktsmessig måte. 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.
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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