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nord i Hedmark

- flere søkere.

Riva, Deia, NØra

Direktoratet for mineralforvaltning
til ovennevnte sak, mottatt

med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser

23.04.2014.

DMF sin rolle

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytelse av mineralske
resurser, og har et særlig ansvar for at mineralressursene blir ivertatt i
plansammenheng.

Iarealdisponeringssaker, for eksempel etter plan- og bygningsloven, har DMF en
klar forvaltningsmessig rolle. I følge «Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging», vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011,
heter det
at;

«Regjeringenforventer at:
-

planleggingen

synliggjør

mineralressurser

av nasjonal

og regional betydning

slik at disse kan ivaretas på en måte som ikke er til hinder for framtidig
verdiskaping».
Når det elder kraftutbyggingsprosjekter av mindre omfang erfarer vi at
mineralske ressurser sjelden eller aldri vies oppmerksomhet. Konsekvensen blir
etter vår mening mangelfull saksutredning. Resultatet kan bli at samfunnet
trekker konklusjoner på mangelfulle premisser.
Innspill

fra DlV[F

Vi har gjennomgått det tilsendte materialet og konsesjonssøknadene,
registrerer at mineralressurser
ikke er vurdert eller omtalt.
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Nøra kraftverk: Tiltaket er lokalisert i et område som er rikt på
grusressurser. NGU har klassifisert deler av forekomsten som meget viktig.
Det er flere aktive grustak i nærheten av tiltaksområdet. I
konsesjonssøknaden er virkningen av tiltaket for mineralressurser ikke
nevnt.

-

Riva kraftverk:

I konsesjonssøknaden står det under «Inn1edning», punkt

1.5 «Eksisterende inngrep» at det er lokalisert et massetaki drift ca. 200
meter nordøst for tiltaket. Det er ikke nevnt virkningen av tiltaket for
massetaket.

-

Hira kraftverk,
tiltaket

Renåa kraftverk

for mineralressurser

og Deia kraftverk:

Virkningen av

er ikke nevnt i konsesjonssøknaden.

Vi ber om at mineralressurser blir et utredingstema også ved mindre
kraftverksprosjekter
miljø, naturressurser

og omtalt under punkt 3 i konsesjonssøknaden «Virkning
og samfunn». NGU sine databaser gir informasjon om

for

lokalisering, kvaliteter og verdivurdering av mineralressursene i fylket.

Med hilsen

Ine Cecilie Mork Olsen
seniorrådgiver

Ida Egge Johnsen
overingeniør
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