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Uttalelse til søknad om å bygge 3 små kraftverk i Grane kommune
i Nordland Vesterelva - Almdalsforsen - Tjuvholsforsen
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 12. juni 2017.
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DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.

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

TELEFON +47 79 02 12 92

Om saken
NVE har tre småkraftkonsesjoner på høring i Grane kommune. Tiltakene inneholder
kraftstasjoner, inntak og tunneler.
Uttalelse til saken
Mineralressurser er ikke-fornybare naturressurser og en langsiktig forvaltning er derfor
viktig. DMF ser av Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine ressurskart og databaser
at forekomst Haustreisa kan bli berørt av inntaket ved Almdalsforsen. Fra vedlagte kart
er ikke DMF i stand til å se om tunnelen mellom inntaket og kraftstasjonen berører
samme forekomst. Forekomsten er klassifisert som lite viktig som byggeråstoffressurs,
men NGU beskriver at det kan være aktuelt med uttak til lokale formål. Det har
tidligere foregått uttak fra forekomsten.
DMF kan ikke se at grusforekomsten er nevnt i konsesjonssøknaden, selv om
løsmassene i området er beskrevet. DMF ber om at det blir vurdert om ressursene som
finnes i den kartlagte forekomsten blir berørt av utbyggingen. Det ser heller ikke ut til
om det er gjort noen vurdering av de eventuelt berørte ressursene er egnet til bruk i
selve bygging av anleggene. Det framgår imidlertid av konsesjonssøknaden at det vil bli
masseoverskudd fra tunneldriften og at det er behov for deponi.
DMF kan ikke av vedlagte kart se om andre mineralressurser i området blir berørt av
tiltakene. Det bør bli foretatt en gjennomgang av om noen av tiltakene vil berøre
kjente forekomster og om det kan ha konsekvenser for tilgang på kjente ressurser.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.
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