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Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram for 
reguleringsplan for utvidelse av Sjåenget steinuttak i Overhalla 
kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 25. september 2018. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser og har et særlig ansvar for at ressursene blir ivaretatt i saker etter plan- og 
bygningsloven (pbl).  
 
Vi er positiv til at området reguleres for råstoffutvinning. Dette er viktig for å sikre at 
alle interesser er hørt og at det samtidig legges forutsigbare rammer for den framtidige 
driften. 
 
Om planen 
Gjennom reguleringsarbeidet legges det til rette for utvidelse av dagens drift av 
steinbruddet, da uttak i henhold til vedtatt reguleringsplan 07.09.2009 på det 
nærmeste er utført. For å kunne utnytte ressursene mest mulig må uttaksområdet 
utvides sørover. Utvidelsesområdet er avsatt som LNF-område i gjeldende 
kommuneplan. Omfanget av utvidelsen er beregnet til ca. 113 dekar og 6 millioner m3.  
 
Planen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning iht. vedlegg 1, punkt 19, 
da det er over 2 millioner m3 som skal tas ut.  
 
Planområdet omfatter forekomst «Sjåenget» i ressursdatabasen til Norges geologiske 
undersøkelse (NGU). Forekomsten er vurdert til å ha lokal betydning som byggeråstoff-
ressurs. 
 
Konsesjonsplikt etter mineralloven 
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 til DMF, og berørte 
parter og lokale myndigheter vil høres før konsesjon eventuelt gis.  
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Generelt om forholdet mellom plan- og bygningsloven og mineralloven 
Arealavklaringen for massetaket gis i reguleringsplanen. Gjennom reguleringsplanen 
fastsettes uttaksgrenser, adkomst og krav til istandsetting og etterbruk. 
Reguleringsplanen bør også regulere forhold som innsyn og skjerming og andre 
miljøtiltak med sikte på å begrense ulemper for omgivelsene. Formålet med 
reguleringsbestemmelsene bør gå klart frem i planbeskrivelsen.  
 
Drift, sikring og avslutning av massetak reguleres av mineralloven med forskrifter og 
gjennom konsesjonsvilkår og driftsplan godkjent av DMF. Vi er derfor opptatt av at 
reguleringsplanen ikke har bestemmelser som er knyttet opp til driftsmessige forhold, 
da dette altså skal avklares i driftsplanen.  
 
Et massetak har ofte et livsløp som går over flere tiår. En dri ftsplan er et dynamisk 
verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med løpende bergfaglige 
vurderinger og andre driftsrelaterte forhold. Reguleringsbestemmelser er derimot 
statiske, og det vil kreves endring av reguleringsplan dersom driftsplanen er i konflikt 
med bestemmelsene i reguleringsplan. 
 
Uttalelse til planen 
En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den naturlig 
forekommer. Det er viktig at den forekomsten utnyttes så optimalt som mulig, med 
hensyn til volum og bruksområder.  
 
Plandokumentene må derfor inneholde en beskrivelse av pukkforekomsten samt en 
vurdering av ressursens egnethet til de formålene den planlegges brukt til. Vi ber også 
om at volum på antatt årlig uttak og levetid for uttaket beskrives.  
 
Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare. Den som er gitt driftskonsesjon 
etter mineralloven § 43 er ansvarlig for å sikre uttaksområdet. Det er derfor viktig at 
det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak. Om nødvendig må 
det legges opp til skjerming av selve uttaksområdet. Innsyn fra boliger og ferdselsårer 
bør unngås der det er mulig. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom å etablere en 
vegetasjonsskjerm. Denne vil ha en estetisk funksjon, i tillegg til at den skjermer 
omgivelsene mot støy og støv. For å oppnå en bufferfunksjon må det settes av 
tilstrekkelig areal til formålet. 
 
På generelt grunnlag anbefaler vi ikke at det settes en nedre uttakskote i regulerings-
bestemmelsene, da dette skal fastsettes i driftsplanen. 
 
DMF har for øvrig ingen faglige merknader til planprogrammet. Vi imøteser forslag til 
reguleringsplan med konsekvensutredning til uttalelse.  
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Det er utarbeidet et sett veiledere som er relevante for behandling av saker som angår 
mineralvirksomhet. Veilederne er lagt ut på DMF sine hjemmesider1.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Rut Helene Langebrekke Eikeland 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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1 Veilederne som er relevante for behandling av saker som angår mineralvirksomhet er 
lagt ut på DMF sine hjemmesider: https://www.dirmin.no/regelverk/veiledere 

https://www.dirmin.no/regelverk/veiledere

