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Uttalelse til offentlig ettersyn detaljregulering massetak Drageid i 
Saltdal kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser 
Uttalelse til varsel om oppstart, datert 27.01.2017, og til ovennevnte sak, datert 21. 
desember 2018. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for uttak av steinmasser, samt knusing 
på stedet til ulike fraksjoner (pukk/grus). Planområdet er i kommuneplanen avsatt til 
LNFR- område. 
 
Uttalelse fra DMF 
Det foreslåtte planområdet berører ifølge Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine 
databaser1 to registrerte forekomster av sand og grus med lokal betydning og en 
registrert provins2 Fauskeeidet-Saltdal industrimineraler. NGUs berggrunnskart viser at 
det finnes glimmerskifer og kalkspatmarmor i området. 
 
DMF ser positivt på å åpne uttak hvor massene har en kvalitet som det er underskudd 
på i regionen. Det er bærekraftig å legge til rette for lokalt uttak av masser som i dag 
krever lang transportavstand. DMF ser også at kommunen har to masseuttak av sand 
og grus, samt at planområdet er i strid med overordnede planer.  Planbeskrivelsen bør 
derfor avdekke at det omsøkte uttaket vil fremskaffe supplerende kvaliteter i forhold 
til de massene som tas ut i andre masseuttak i kommunen i dag.  
 
Mangelfull beskrivelse av ressursen 
I vår uttalelse til varsel om oppstart poengterer vi at når man skal legge til rette for et 
masseuttak, forventer vi at ressursen beskrives. Dette er viktig for å avdekke om 
ressursen kan brukes til ønsket formål og med dette om det er grunnlag for å åpne et 

                                                                 
 
1 https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn 
2 Provins: område med høy sannsynlighet for mineralske forekomster  
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massetak i angitt område. I denne saken kan vi ikke se at geologien og berggrunnen er 
beskrevet godt nok i planbeskrivelsen.  
I beskrivelsens punkt 4.10 Grunnforhold henvises det i teksten til NGU, men 
nettadressen skrednett.no går til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dette er 
feil henvisning, og feil kilde for å beskrive geologien i området. Vi ber kommune og 
tiltakshaver forholde seg til NGU sin database3. DMF minner om at mineralressurser er 
et eget utredningstema jf. Forskrift om konsekvensutredninger (2017) , § 21. 
 
I følge planbeskrivelsen er det foretatt tre prøver for å vurdere egnetheten til steinen i 
uttaksområdet. DMF stiller spørsmål om dette er riktige opplysninger, da det i epost 
fra Saltdal kommune datert 04.02.2019 fremgår at det er foretatt kun en prøve. Dette 
må rettes opp i planbeskrivelsen. Resultatet fra prøven er beskrevet i forhold til 
hardhet, andel knuste korn og finstoffinnhold, og er vurdert til å være egnet jf. 
vegvesenets håndbok N200 til ønsket formål (knuste fjellmasser i ulike fraksjoner). Det 
står ingenting om hvilken bergart det er tatt prøve fra. Kvaliteten skal ifølge prøven 
være av en type som det er underskudd av i kommunen og beskrives med egenskaper 
som kan benyttes til vegbygging. 
 
Når berggrunnskartet viser at det finnes glimmerskifer og kalkspatmarmor innenfor 
planområdet, er det viktig å forsikre seg om at kvaliteten på massene er gode nok for 
ønsket formål, som i dette tilfellet gjelder egnede masser til vegbygging.  
 
DMF har i forbindelse med denne saken bedt NGU om nærmere opplysninger om 
berggrunnen i området og dens beskaffenhet knyttet til angitte formål. Disse 
bergartene er ifølge NGU i utgangspunktet dårlig egnet til vegformål. Det kan likevel 
finnes bruksområder der knust berg/pukk benyttes til fyllmasse, grøftepukk etc, hvis 
det ikke foreligger spesielle krav til tekniske egenskaper, foruten at de skal tilfredsstille 
en gitt kornfordeling. NGU uttaler at det bør foreligge minst to prøver som 
dokumenterer kvaliteten, og de etterlyser opplysninger om hvilken bergart som er 
analysert. I følge NGU er de oppgitte analyseresultatene gode nok til å dekke kravene 
til forsterkningslag og bituminøse bærelag på veger med gjennomsnittlig 
årsdøgntrafikk (ÅDT) inntil 5000 kjøretøy iht. Statens vegvesen håndbok N200 – 
Vegbygging. Det påpekes imidlertid at det ikke foreligger opplysninger om kravene til 
flisighetsindeks, som det også stilles krav til, blir innfridd. Det bemerkes at spesielt 
glimmerrike bergarter kan gi dårlig og dermed flisig kornform. Det er videre ikke 
oppgitt analyseresultater med hensyn til mølleverdi for å avdekke bruksegenskaper for 
bruk i vegdekke.  
 
På bakgrunn av disse opplysningene, anbefaler DMF at planbeskrivelsen utdyper 
informasjonen om geologien og fremviser dokumentasjon av hvilken type bergart 
prøver er foretatt i. Med utgangspunkt i oppgitte bruksformål for massene, anbefaler 
DMF at kommunen stiller krav om at det foretas flere prøver som også redegjør for 
flisighet og mølleverdi mtp bruk i vegdekke. Å stille krav om tilstrekkelig 
dokumentasjon vil gi kommunen en bedre beslutningsgrunnlag for vedtak i saken.  
 
Arealavklaring 
Arealavklaringen for massetaket skal gis i reguleringsplanen, og gjennom 
reguleringsbestemmelsene kan det blant annet settes ytre grense for uttaket, 
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tidsbegrensning, etterbruk og istandsetting. Reguleringsbestemmelser bør ikke gis på 
en slik måte at de binder opp drifta av massetaket.  
 
Konsesjon og driftsplan 
Drift, sikring og avslutning av massetak reguleres av mineralloven med forskrifter og 
gjennom eventuelle vilkår satt av DMF. I tillegg til godkjent reguleringsplan må søknad 
om konsesjon etter mineralloven godkjennes før uttak av masser kan starte. 
 
Driftsplan for massetaket skal godkjennes av DMF i forbindelse med tildeling av 
konsesjon. En driftsplan er et dynamisk verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i 
takt med løpende bergfaglige vurderinger og andre driftsrelaterte forhold. Driftsplanen 
skal sørge for et bergfaglig forsvarlig uttak, og skal beskrive og illustrere hvordan 
tiltakshaver planlegger å drive og avslutte mineraluttaket. Se vår driftsplanveileder4 for 
mer informasjon.  
 
Punkt 2.5 om driftsplan må endres da denne bestemmelsen inneholder spesifikke krav 
til hva en driftsplan skal inneholde. DMF anbefaler å erstatte disse avsnittene med 
følgende tekst; 
 
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 mineralloven. 

 
Driftsplan godkjennes av DMF i forbindelse med tildeling av konsesjon. Driftsplan kan 
endres i takt med løpende bergfaglige vurderinger og andre driftsrelaterte forhold. 
Driftsplanen sørger for et bergfaglig forsvarlig uttak, og skal beskrive og illustrere 
hvordan tiltakshaver planlegger å drive og avslutte mineraluttaket.  
 
Støy og støv 
Støy- og støvproblematikk bør behandles i reguleringsplan, Uttakene er bundet av 
forurensingsforskriften kapittel 30, som pålegger ulike avbøtende tiltak. Kommunen 
bør likevel synliggjøre konkrete avbøtende tiltak i plankart og bestemmelser slik at 
allmenheten får innsyn i disse og får mulighet til å gi tilbakemelding. Kommunen kan 
utforme ytterligere krav i tillegg til hva forskriften krever for å ivareta ønsker og behov 
fra naboer og brukere av områdene rundt uttaket.  
 
Sikring 
Som DMF har påpekt i uttalelse til oppstart kan masseuttak med bratte skrenter 
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. Plankartet bør vise egne soner for sikring. Sikring krever som 
regel vegetasjonsrydding, og kan ikke være en del av en vegetasjonsskjerm. 
 
Istandsetting, skjerming og etterbruk 
Landskapsbilde er ifølge planbeskrivelsen konsekvensutredet og skal gi forslag til 
avdempende tiltak. Uttaket vil bli eksponert i omgivelsene og DMF etterlyser at 

                                                                 
 
4 https://dirmin.no/sites/default/fi les/driftsplanveileder_rev_1_1_komplett.pdf 
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tiltakene tilstrekkelig gjenspeiles i plankart og bestemmelser. Det er viktig at det settes 
av nok areal til skjermingsformålet, og at det ikke tillates uttak og/eller lagring av 
masser, eller hensetting av utstyr i område avsatt til skjerming. Dette er spesielt viktig i 
områder som med innebærer bevaring og/eller nyplanting av vegetasjon som 
skjermingstiltak.  
 
Illustrasjonene som er utarbeidet til planen viser bl.a. forming av terreng og en voll 
som skjermingstiltak undervegs i driften. Jordvollen bør utformes høy nok til å ha 
tilstrekkelig visuell skjerming årene fram til trevegetasjonen har fått høyde. Dersom 
det er ønskelig å i størst mulig grad ivareta landskapspreget som kjennetegner 
området etter endt uttak, kan kommunen stille krav om at jordvollen fjernes i 
forbindelse med avslutning av driften.  
 
Disse og andre avbøtende tiltak for å avdempe nær- og fjernvirkning, og tiltak 
vedrørende istandsetting som illustrasjonene viser, bør befestes i plankart og/eller 
bestemmelser.  
 
Istandsetting må også sees i sammenheng med ønsket etterbruk. Etterbruk av området 
bør gå frem av reguleringsplanen. Planbeskrivelsen gir inntrykk av at ønsket etterbruk 
er naturområde på lik linje med slik området fremstår i dag. I så tilfelle bør 
istandsettingen innebære naturlig revegetering. Dette innebærer at det i 
reguleringsplanen avsettes nok areal til lagring av toppmasser separert fra andre typer 
masser, og at reguleringsbestemmelsene setter krav til bruk av stedegen vegetasjon i 
hele planområdet.  
 
Se også vår veileder: Krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av 
mineralressurser5. 
 
Merknader til reguleringsbestemmelsene 
 
Felles bestemmelser. 
2.5 Driftsplan 
Denne bestemmelsen må endres jf. vår uttalelse til dette punktet i avsnitt om 
konsesjon og driftsplan 
 
Bestemmelser til arealformål 
b) Det bør settes krav til at alle rene overskuddsmasser skal brukes til istandsetting av 
massetaket 
 
c) og d) bør tas ut. Uttaksdybde behandles i driftsplanen, da dette henger sammen 
med bergfaglige vurderinger av drift i uttaket 
 
j) Første del av punktet må ut. Pallhøyder bestemmes i driftsplanen da pallhøyder 
inngår i vurdering av bergfaglig forsvarlig drift. DMF bifaller å sette krav til fortløpende 
istandsetting av palletrinn med vekstmedie og stedegen vegetasjon  
 
m) Det bør settes krav til at en fagperson anviser plassering og høyde av jordvollen, og 
at vollen kan fjernes etter endt uttak for å ivareta landskapsbildet 

                                                                 
 
5 https://dirmin.no/sites/default/fi les/miljoveileder_180220_komplett_0.pdf 

https://dirmin.no/sites/default/files/miljoveileder_180220_komplett_0.pdf
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For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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