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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 3. juli 2018.
Om planen
Malvik kommunes arealdel er lagt ut til offentlig ettersyn. Malvik har som mål å ta vare
på natur- og energiressursene for fremtidige generasjoner gjennom langsiktig
arealplanlegging.
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Uttalelse til planen
Bergarter som kan tas ut for å brukes som byggeråstoff er en mineralsk ressurs, og
derfor en ikke-fornybar naturressurs og må forvaltes deretter. Det er mange bergarter
som kan være egnet for uttak av masser til bruk som byggeråstoffer, Norges geologiske
undersøkelse har kartlagt og vurdert betydningen av flere forekomster med aktuelle
ressurser i kommunen (NGU).
I planbeskrivelsens kapittel 4.6 Råstoffutvinning (R) er det flere vurderinger av behovet
for nye uttaksområder for masseuttak. Det argumenteres for hvorfor det bør legges til
rette for uttak av masser, og at uttak kan sees i sammenheng med opparbeidelse av
areal for senere deponering av masser. DMF følger kommunens argumenter for
plassering av masseuttak. Konsekvensutredningen som følger planen inneholder også
en omtale av geologien som er utgangspunktet for om steinen er egnet til formålene
den er planlagt brukt til.
Dersom kommunen skal drive en langsiktig planlegging for bevaring av de framtidige
naturressursene i kommunen, bør kommunen gjøre seg kjent med hvor de tilgjengelige
ressursene finnes. Det er i konsekvensutredningen (KU) til kommuneplanen vist til
arbeidet med kommuneplanrevisjonen i 2010, da det ble gjort vurderinger av behovet
og muligheter for å etablere nye steinbrudd. Malvik har relativt får kjente registrerte
forekomster med mineralske ressurser. DMF kan ikke se at de kjente forekomstene i
kommunen er tatt med i vurderingen av nye områder for uttak av byggeråstoffer. DMF
mener videre at kjente forekomster også bør vurderes og prioriteres etter hvor
aktuelle kommunen anser forekomstene for uttak nå og i framtida. Forekomstene som
kommunen ønsker å bevare for mulig framtidig utnyttelse kan for eksempel skjermes
med en hensynsone i arealdelen.

Steinbrudd og masseuttak i Malvik
Etter det DMF kjenner til var det i 2017 drift i masseuttaket ved Brannlia. Uttaket er
omtalt i planbeskrivelsen og er avsatt i planen. Det foreligger en intensjon om å utrede
om området i framtida kan benyttes til næringsformål. DMF mener det også bør gjøres
en vurdering av muligheten for å utvide masseuttaket. I følge KU er uttaket i Brannlia
beskrevet til å være et lite og kortsiktig brudd, men har vært drevet siden 1988. DMF
ber om at kommunen vurderer framtidsutsiktene for uttaket nærmere.
I en lengre periode har det blitt drevet uttak av masser i området som har vært
regulert til næringsformål i Muruvik. DMF har ikke de siste to årene mottatt
informasjon om at det foregår uttak her. Dette bekreftes også av KU til planen. DMF
tolker dette til at det ikke er aktuelt med videre uttak i Muruvik.
Merknader til nye områder for råstoffutvinning i KU
Det er foretatt vurderinger av tre områder der det har kommet forslag om nye
steinbrudd; M2, M9 og M10. Kun M2 er tatt inn som område for råstoffutvinning. DMF
støtter kommunens vurdering og konklusjon.
M2 Vollan
DMF har en eldre registrering av masseuttaket Kvegjerdet/Vollan i sitt gamle
objektregister. Det er ikke registrert noen forekomst i NGUs ressursdatabase i nnenfor
området, men det foreslåtte tiltaket ligger inntil grusforekomsten Vollan. DMF savner
en vurdering av om det nye uttaket reelt sett er en nyåpning av det gamle bruddet,
eller om det er snakk om et nytt uttak utenfor det tidligere uttaket. Området skal
benyttes både til steinbrudd og deponi, henholdsvis i størrelsesorden 5 mill. fm 3 og 2
mill. fm3. Det foreligger en vurdering av type masser som skal tas ut, blant annet basert
på en vurdering av om berggrunnen kan være egnet til pukkproduksjon. Det bør
imidlertid følge en vurdering av det foreslåtte avsatte områdets størrelse og kapasitet
sett i sammenheng med kommunens og regionens behov for massene som skal tas ut.
De øvrige vurdereringene underbygger behovet for et nytt uttak i kommunen.
Uttaket er også tatt inn i Bestemmelsene 3.6 Råstoffutvinning. Her blir det stilt krav til
reguleringsplan for uttaket, blant annet en liste med krav til innhold i
reguleringsplanen. DMF mener kravet om etappevis uttak av steinmasser bør tas ut.
Ved søknad om driftskonsesjon og utarbeidelse av driftsplan for masseuttak skal det
gjøres en bergfaglig vurdering der foreslåtte etapper blir vurdert. Dersom krav om
etapper er av betydning for tilbakeføring og etterbruk av uttaket, bør kommunen
behandle dette når det skal utarbeides reguleringsplan for uttaket. For å kunne ta ut
en mineralressurs på en hensiktsmessig måte, er det ofte hensiktsmessig å ta ut
steinen i etapper, men dette bør gå fram av driftsplanen. Det vil være uheldig dersom
krav om etappevis uttak blir til hinder for driften av uttaket og en optimal utnyttelse av
ressursene. Se vår driftsplanveileder for mer informasjon:
https://dirmin.no/sites/default/files/driftsplanveileder_rev_1_1_komplett.pdf
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Konsesjonsplikt
Vi minner om at samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, samt ethvert uttak av
naturstein krever konsesjon før drift kan starte, jf. mineralloven § 43. Søknad sendes
DMF, og berørte parter og lokale myndigheter vil høres før konsesjon eventuelt gis.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Lars Libach

seksjonsleder

rådgiver
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