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Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid med planprogram
for Eliasmoen massetak i Høylandet kommune
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 12. oktober 2020.
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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
Planen skal regulere for videreutvikling av masseuttak i drift og sikre utnyttelse av
ressursene. Etablert uttak og området i oppstartsvarselet ligger i område avsatt til LNF
i kommuneplanen og har ikke reguleringsplan. Planprogrammet redegjør for tema som
skal inngå i konsekvensvurderinger som innarbeides i planbeskrivelsen.
Uttalelse til planen
Uttak av mineralressurser utgjør i mange tilfeller omfattende inngrep. Vår generelle
anbefaling er at denne type tiltak bør ha reguleringsplan, og vi er derfor positive til at
området reguleres for råstoffutvinning. Regulering bidrar til å sikre åpenhet,
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter, der det
legges vekt på langsiktige løsninger og beskrivelse av konsekvenser for miljø og
samfunn jf. plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1. Gjennom reguleringen
legges forutsigbare rammer for den framtidige råstoffutvinningen.
En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den naturlig
forekommer. Det er viktig at ressursene utnyttes så optimalt som mulig, det vil si både
i volum og kvalitet.

Planområdet omfatter forekomst Eliasmoen1 i ressursdatabasen til Norges geologiske
undersøkelse (NGU). Planområdet omfatter i hovedsak område i forekomsten som
NGU har vurdert med sikker avgrensing. Planprogrammet viser til forekomstens
vurdering og omtale i databasen.
DMF forventer at innhentet informasjon om forekomsten blir tatt inn og redegjort for i
planbeskrivelsen. Dette innebærer også at det blir redegjort for følgende tema:
 Ressursens egnethet til det formålet den planlegges brukt til
 Estimert totalt volum innenfor reguleringsplanen og antatt årlig uttak
 Kvalitet og kvalitetsvariasjoner
 Bruksområder og marked på kort og lang sikt
Generelt om forholdet mellom mineralloven og plan- og bygningsloven
Drift, sikring og avslutning av masseuttak reguleres av mineralloven med forskrifter og
gjennom eventuelle vilkår satt av DMF. Driftsplan for masseuttaket skal godkjennes av
DMF i forbindelse med tildeling av konsesjon. Driftsplanen skal som et minimum
oppfylle kravene som følger av DMF sin driftsplanveileder. Se vår «Driftsplanveileder»
for mer informasjon: https://dirmin.no/regelverk/veiledere
Tiltakshaver skal i tillegg rette seg etter øvrige krav, bestemmelser og retningslinjer gitt
i medhold av annet lovverk, herunder bestemmelser i reguleringsplanen.
Arealavklaringen for masseuttaket skal gis i reguleringsplanen, og gjennom
reguleringsbestemmelsene kan det blant annet settes ytre grense for uttaket,
tidsbegrensning og etterbruk. Formålet med reguleringsbestemmelsene bør gå klart
frem i planbeskrivelsen.
Reguleringsbestemmelser bør ikke gis på en slik måte at de binder opp drifta og
avslutningen av masseuttaket. Reguleringsbestemmelser må gjennom en ny
behandling ved behov for endring, eventuelt at tiltakshaver søker om dispensasjon fra
bestemmelser som er i konflikt med driftsplanen.
Et masseuttak har ofte et livsløp som går over flere tiår. En driftsplan er et dynamisk
verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med løpende bergfaglige
vurderinger og andre driftsrelaterte forhold. Vesentlige endringer av driftsplanen skal
godkjennes av DMF.
Melde- og konsesjonsplikt etter mineralloven
DMF er ikke kjent med uttaket og har ikke tidligere mottatt melding om uttak eller
søknad om konsesjon for uttaket. For samlet uttak over 500 m3 gjelder meldeplikt til
DMF, jf. mineralloven § 42. Melding skal sendes inn minst 30 dager før oppstart av
drift, og DMF kan kreve at det skal utarbeides driftsplan for slike uttak.
Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, samt ethvert uttak av naturstein, krever
konsesjon før drift kan starte, jf. mineralloven § 43. Søknad skal sendes til DMF.
Berørte parter og lokale myndigheter vil høres før konsesjon eventuelt gis.
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Eliasmoen NGU
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Omrade_fakta_KS.Main?p_objid=42440&p_spraak=N
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DMF anbefaler at forholdet til mineralloven tas inn i reguleringsbestemmelsene, på
følgende, eller lignende, måte: «Drift skal skje i henhold til bestemmelser i
mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven.
Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.»
Sikring, skjerming og etterbruk
Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for omgivelsene. Den som driver
masseuttak som omfattes av mineralloven er ansvarlig for å sikre uttaksområdet. Det
er derfor viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak,
og for tilsyn og vedlikehold av disse.
Det framgår ikke av kartillustrasjonene i planprogrammet om det er avsatt egne
arealer til skjerming av uttaket. Om nødvendig må det legges opp til skjerming av selve
uttaksområdet. Innsyn fra boliger og ferdselsårer bør unngås der det er mulig. En
vegetasjonsskjerm kan bidra til å redusere støy og støvpåvirkning, og i tillegg ha en
estetisk funksjon. Det er viktig at det settes av tilstrekkelig areal til skjermingsformålet.
Etterbruk av området og krav til utforming av arealet etter avsluttet uttak bør
fastsettes i reguleringsplanen, slik at driften kan planlegges deretter.
Se også vår veileder: «Krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av
mineralressurser»: https://dirmin.no/regelverk/veiledere

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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