Arctic Circle Raceway AS
Ørtfjellveien 26
8630 STORFORSHEI

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

08.08.2022
21/00389-7

Høring av søknad fra Rana Gruber AS om utvinningsretter i Rana
kommune
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) mottok
21.01.2021 søknad om utvinningsrett etter mineralloven § 29.

TELEFON + 47 73 90 46 00

Søknaden om utvinningsrett sendes med dette på høring til aktuelle høringsinstanser
for at saken skal bli tilstrekkelig belyst, i henhold til forvaltningsloven § 17. Vi ber
kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis det er særlig berørte parter
som ikke står på adresselista for denne høringen.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282

Høringsfrist: 1. september 2022
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Sammendrag av søknaden
Rana Gruber AS søker om utvinningsrett etter mineralloven § 29 for tre områder, se
vedlagt kart i høringsvedlegget. Områdene dekker deler av den samme forekomsten
som det tidligere er drevet uttak på. Forekomsten består av jernmalm.
Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden?
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.
Den som vil ta ut statens mineraler, må ha utvinningsrett etter mineralloven § 29.
Utvinningsrett skal gis når søkeren sannsynliggjør at det i undersøkelsesområdet finnes
en forekomst med en slik størrelse, rikholdighet og beskaffenhet at den kan antas å
være drivverdig eller bli drivverdig innen rimelig tid.
DMF kan stille vilkår ved tildeling av utvinningsrett i henhold til mineralloven § 29.

Forventninger til høringsuttalelsene
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om
utvinningsrett bør gis eller ikke.
Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i
søknaden, ønsker vi informasjon om det.

Tildeling av utvinningsrett erstatter ikke krav om tillatelser etter annet lovverk, jf.
mineralloven § 5.
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er
forvaltningsmyndighet. Uttalelser knyttet til kommunens vedtatte arealdisponeringer
(arealplan, reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi
derfor ikke i vår vurdering.
Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket.
Høringsuttalelsene sendes til
Epost post@dirmin.no eller 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

Marte Kristoffersen

Mali Brekken

seksjonssjef

senioringeniør
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