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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)
mottok 12. november 2018 søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, fra
Rana Gruber AS.
Søknaden om driftskonsesjon 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.
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på DMF sin hjemmeside: http://www.dirmin.no/
under” Saker til høring”. Høringsinstansen kan få tilsendt papirkopi av søknaden ved
forespørsel
Høringsfrist: 15.01.2019
Søknaden
Rana Gruber AS søker om driftskonsesjon for underjordsdrift og dagbruddsdrift på
Ørtfjellområdet jernmalmforekomst i Rana kommune. Forekomsten er lokalisert ved
Ørtfjell gbnr. 82/1. Rana Gruber AS har utvinningsrett til forekomsten. Omsøkt område
er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.
Fra søkers beskrivelse av forekomsten fremgår det at jernmalmen på Ørtfjellet er en
hematitt-malm med mindre mengder magnetitt. Gråberg i område består i hovedsak
av glimmerskifer samt kalsitt- og dolomittmarmor. Malmkildene i perioden fram mot
2023 er Kvannevanngruva (underjord), Kvannevann Øst (dagbrudd), Nord- og
Kristinebrudd (dagbrudd) og Eriksbrudd (dagbrudd). Gråberget skal deponeres i fire
spesifiserte områder der tre er innenfor omsøkt konsesjonsområde, jfr. fig. 23
driftsplan. To av områdene, «Deponi Vest» og «Kvannevann Sør», er allerede
eksisterende gråbergstipper som bygges videre opp og til slutt istandsettes. De to
andre tippområdene, «Erik 3» og «Skiveras», er utdrevne brudd der det fylles opp og
til slutt istandsettes. Ref. driftsplan og avslutningsplan for detaljert beskrivelse av
dette.

I Ørtfjellområdet er det malmresurser på omtrent 375 000 000 tonn med jernmalm. Av
disse kan 47 500 000 tonn karakteriseres som sannsynlig og påviste reserver
Gråberg fra dagbruddene kjøres til nærmeste deponi på Ørtfjellet og gråberg fra
underjordsdriften transporteres til regulert deponiområdet på Ørtfjellmoen.
Vedlagt søknaden følger bl.a. driftsplanen for det omsøkte tiltaket, og DMF vil i denne
sammenheng henvise til denne for ytterligere detaljer.
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. Alle
uttak av mineralske ressurser større enn totalt 10 000 m3 og ethvert uttak av
naturstein er konsesjonspliktig.
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknadene før vi eventuelt tildeler
driftskonsesjon. I vurderingen legger vi vekt på om søkeren er «skikket» til å utvinne
forekomsten. Det vil si om prosjektet fremstår som økonomisk gjennomførbart, om
søkeren har tilstrekkelig kompetanse og om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift
av forekomsten.
Vi vurderer også
•
tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling
•
tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og
samfunnsliv
•
tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under drift
•
tiltakets miljømessige konsekvenser
•
hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av området
DMF stiller normalt vilkår ved tildeling av driftskonsesjon i henhold til mineralloven §
43. Vilkårene kan blant annet omfatte krav til driftsplan og økonomisk
sikkerhetsstillelse for sikring og opprydning etter endt drift.
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen
lovgivning. Det er søkers ansvar å innhente slik tillatelse.
Nærmere om høringsuttalelsene
DMF ber om at offentlige etater ut fra eget ansvarsområde kommer med begrunnede
synspunkter på om det er forhold som tilsier at driftskonsesjon bør gis eller ikke,
eventuelt om det skal stilles vilkår om avbøtende tiltak.
Private parter kan komme med innspill som anses relevante ut ifra konkrete forhold i
den aktuelle sak.
Generelle kommentarer knyttet til arealbruk i området skal ikke vurderes ved en
søknad om driftskonsesjon. Dette ivaretas gjennom plan- og bygningsloven.
Synspunkter knyttet til kommunens allerede vedtatte arealdisponering (arealplan,
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vil derfor ikke tillegges
særlig vekt ved vår vurdering.
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Dersom det er forhold som ikke er tilstrekkelig belyst i søknaden, ber vi om
opplysninger om dette.
DMF ber Rana kommune vurdere søknaden i forhold til gjeldende plansituasjon.
DMF ber fylkesmannen informere om tiltaket berører naturmangfold, herunder
eventuelle effekter og konsekvenser av påvirkning, samt eventuelt foreslå konkrete
forslag til avbøtende tiltak og vilkår. Dette også i forhold til avslutningsplanen til Rana
Gruber AS. Omsøkt område gjelder konsesjonsområdet.
DMF ber fylkeskommunen informere om det foreligger kjente kulturminner som kan
bli berørt av uttaket, herunder eventuelle effekter og konsekvenser av påvirkning,
samt eventuelt foreslå konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår.
Miljødirektoratet bes om å vurderes søknaden, og eventuelt foreslå avbøtende tiltak
og vilkår, særskilt med tanke på om det foreligger nye omstendigheter i søknaden som
vil berøre gitte utslippstillatelse.
Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket om konsesjon skal gis
eller ikke.
Høringsuttalelsene sendes til
Epost post@dirmin.no eller ordinær post: Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.
Vennlig hilsen
Marte Kristoffersen

Ola Overby

seksjonsleder

seniorrådgiver
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