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Dato:  28.09.2022 
Vår ref:  21/06965-2 
Deres ref:     
 

Høring av forslag til endring av driftsplan for Øyjord kalkbrudd i 
Rana kommune. Tiltakshaver: Øijord & Aanes 
Entreprenørforretning AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om forslag til endret driftsplan for Øyjord kalkbrudd den 13. desember 2021 fra 
Øijord & Aanes AS.  
 
Det er et vilkår i driftskonsesjonen at uttaket skal utføres i tråd driftsplan godkjent av 
DMF. Vesentlige endringer, slik som å utvide uttaksgrensen, skal derfor meldes inn til 
DMF for godkjenning. 
 
Om uttaket og foreslåtte endringer i driftsplan 
Det foreligger konsesjon for Øyjord kalkbrudd, gitt 30.03.1984 etter Kalksteinsloven av 
3. juli 1914, av den gang konsesjonsmyndighet Industridepartementet, til Øijord & 
Aanes AS. Konsesjonen er gitt for følgende gårds- og bruksnr.: 129/3, 129/9, 129/10, 
129/11, 129/14 og 131/46 i Rana kommune. 
 
Den per i dag godkjente driftsplan (datert 02. februar 1996) er godkjent den 24. mai 
1996, og denne driftsplanen ble senere ajourført og registrert den 20. mars 2000 etter 
pålegg fra Bergvesenet. Det søkes nå om godkjenning av en revidert driftsplan hvor 
tiltakshaver planlegger å utvide uttaksområdet rundt 30 meter mot nordvest, og rundt 
30 meter mot sørøst, sammenlignet driftsplan fra mars 2000. Uttaksområdet er 
innenfor konsesjonsområdet, og strekker seg over følgende eiendommer: gbnr. 129/3, 
129/10 og 129/11. Totalt omfatter uttaksområdet ca. 97 dekar. Nedre uttaksnivå 
forblir uendret på kote +45 til +42 fra nord mot sør. Forslaget til endring i driftsplan 
ligger vedlagt.  
 
Uttaket produserer pukk til ulike formål, og uttaksvolum varierer med markedet, men 
tiltakshaver anslår i overkant av 40-70 000 tonn per år. Det er anslått en driftstid på 
om lag 25 år.  
 
Området er avsatt til råstoffutvinning i kommunedelplan for Mo og omegn datert 16. 
juni 2014. I bestemmelsene står det at eksisterende anlegg for Råstoffutvinning på 
Øijord er innarbeidet i plankartet uten plankrav. Vesentlig utvidelse eller endret drift 
av anlegget, kan ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.  
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Høringsuttalelser 
DMF sender med dette driftsplanforslaget ut på høring. DMF ønsker tilbakemelding på: 

- om forslaget til driftsplan er i tråd med gjeldene plantillatelser, eller om 
omsøkte endringer utløser krav om reguleringsplan 

- om driftsplanen tar nødvendige hensyn til omgivelsene 
 
Driftsplanen er tilgjengelig på dirmin.no under «Saker til høring».  
 
Høringsfrist: 26. oktober 2022 
 
Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i driftsplanvedtaket. 
 
Høringsuttalelsene sendes til post@dirmin.no eller ved ordinær post: Direktoratet for 
mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 7066 Trondheim. 
 
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. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Rita Øyen 
overingeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Rita Øyen 
 
 
 
Mottakere: 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Kopi til:  
Øijord & Aanes 
Entreprenørforretning AS 

Postboks 612 8601 MO I RANA 
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