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Uttalelse til høring av reguleringsplan for ny landfallstunnel
Statpipe Kalstø i Karmøy kommune
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 7. september 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 planen er å tilrettelegge for beskyttelsestiltak i form av tunell rundt
gassrørledninger ved Kalstø. Etablering av tunellen fordrer uttak av masse. Tunellen
har en lengde på 1770 meter, som utgjør ca. 92 000 m3 løse masser. Massene skal
fraktes til Kvigefjell masseuttak.
DMF gjør oppmerksom på at det er første gang vi mottar planen og har dermed ikke
hatt mulighet til å uttale oss før nå.
Uttalelse fra DMF
Vi registrerer at forholdet til mineralloven er vurdert i punkt 5.8 i planbeskrivelse med
KU. Vi forstår saken slik at massene skal leveres til Kvigefjell masseuttak som grenser til
planen for videre håndtering. Det totale volumet (inkludert masser fra sjø og på land)
er estimert til ca. 92 000 m3 løsmasse. Frakt av masse til Kvigefjell masseuttak vil bidra
til en kort transportstrekning av massene, som er positivt i et miljøperspektiv.
Mineralloven
Vurderingen av mineralloven sin anvendelse for tiltak som innebærer uttak av
mineralske forekomster følger av § 3 annet ledd, som lyder:
«Loven gjelder ethvert uttak av mineralske forekomster. Loven gjelder likevel ikke uttak
som hovedsakelig er en del av annen utnyttelse av grunnen.»

I forarbeidene til loven1 er det gitt nærmere føringer for hvilke momenter som skal
vektlegges i vurderingen som skal gjøres etter annet punktum. Det fremgår her at
uttak hvor formålet ikke er å nyttiggjøre seg mineralet økonomisk, i utgangspunktet
ikke vil omfattes av mineralloven.
Reguleringsformålet alene vil imidlertid ikke være avgjørende for vurderingen. I tilfeller
hvor formålet med uttaket er delt; både for økonomisk gevinst gjennom salg av masser
og for tilrettelegging for alternativt formål (f. eks. næringsformål), vil det avgjørende
være hva som er det hovedsakelige formålet med utnyttelsen av grunnen, hvor det
skal ses hen til uttakets karakter.
DMF sin vurdering
Hovedformålet med reguleringen er å bygge tunnel rundt gassrørledning, og dette er
utgangspunktet for DMFs vurdering. Med denne arealbruken vurderer DMF at tiltaket
er utenfor mineralloven §3 og omfattet av unntaket for uttak av masse som
hovedsakelig er en del av annen utnyttelse av grunnen i andre ledd 2. pkt. Økonomisk
gevinst ved salg av masse til Kvigefjell masseuttak er ikke avgjørende, etter DMFs
vurdering av opplysningene i plandokumentene, da det er uttaket av massene som er
nødvendig for realisering av formålet. DMF oppfatter at avlevering av masser på
Kvigefjell masseuttak er en hensiktsmessig måte å utnytte massene på. Det legges til
grunn for vurderingen at det ikke skal tas ut mer masse enn det som er nødvendig for
realisering av tiltaket. Når det gjelder uttaksperiode opplyses det i plandokumentene
at uttaket skal skje i en periode på 18 måneder. DMF vurderer at opplysningene viser
en ambisjon om å planlegge for en god sammenheng mellom uttak og realisering av
tiltaket. DMF mener i alle tilfeller at saken, slik den er opplyst, ikke gir grunnlag
for å vurdere at salgsmarkedet for massene er det vesentlig styrende for planlagt
uttak. Uttaket og etterbruken av området vil etter dette ivaretas og kontrolleres
gjennom annet regelverk enn mineralloven, i første omgang gjennom plan- og
bygningsloven.
Undersøkelsesrett
Planen berører område med undersøkelsesrett Feøy 105. DMF legger til grunn at
rettighetshaver er informert om planprosessen, omfang av rettighetsområde og navn
på innehaver av rettighet framgår av vårt kartinnsyn2.
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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Ot.prp. nr. 43 (2008-2009) punkt 5.1
DMF kartinnsyn: https://minit.dirmin.no/kart/
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