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Svar på høring av søknader om tillatelse
Tinn og Notodden kommuner

til bygging

Direktoratet
for mineralforvaltning
med Bergmesteren
til ovennevnte sak, mottatt 21.01.2013.

av 8 småkraftverk

for Svalbard

i

(DMF) viser

DMF har gått gjennom saksdokumentene
for alle 8 prosjektene.
Vi kan ikke se at
noen av prosjektene
kommer i konflikt med kjente mineralske
ressurser og har
således ikke spesifikke kommentarer
til noen av dem.
vil vi påpeke følgende: Ingen av prosjektene har behandlet mineralske
råstoffer som eget tema. Det vil vi gjerne at NVE bidrar til blir gjort i alle
Imidlertid

framtidige

prosjekter.

DMF skal arbeide for at Norges geologiske ressurser forvaltes og utnyttes til beste
for samfunnet.
Se også hva regjeringen
sier i Nasjonale forventninger
om
mineralske
ressurser:
regjeringen
forventer at planleggingen synliggjør

mineralressurser av nasjonal og regional betydning slik at disse kan ivaretas på en
måte som ikke er til hinder for framtidig verdiskapning. I annen arealdisponering,
for eksempel etter plan- og bygningsloven,
har DMF en klar forvaltningsmessig
rolle og kan ivareta sitt ansvar. Når det gjelder vannkraftsaker
er vi i en noe
annen situasjon. Mineralske
ressurser vies ikke alltid oppmerksomhet.
Vårt syn
er at konsekvensene
ved slik arealdisponering
ikke er godt nok utredet og at
samfunnet
ikke alltid er tilstrekkelig
opplyst til å trekke gode konklusjoner
og
gjøre riktige beslutninger.
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Vi vil derfor be NVE instruere utbyggere om at mineralske
behandles som eget tema i alle kraftutbyggingssaker.

ressurser

må

Med hilsen

Åse Bollingmo
senioringeniør
Dokumentet

Trond Refseth
senioringeniør

er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne
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