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Uttalelse til fornyet høring av kommuneplanens arealdel for 
Røyrvik kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 15. mai 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Røyrvik kommune har lagt ut et nytt forslag til kommuneplanens arealdel. 
Planforslaget er endret som følge av merknader og innsigelser til forslaget til 
kommuneplan som ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2018. Det er foretatt flere 
endringer i plankart og en del områder er tatt ut som følge av innspill ved forrige 
høringsrunde. 
 
Uttalelse til planen 
DMF vil som utgangspunkt vise til vår uttalelse til høring av kommuneplanen, datert 
26.10.2018. DMF hadde den gang faglige råd knyttet til å ta inn hensynssoner for å 
sikre at viktige mineralske ressurser ikke blir båndlagt av andre arealbruksinteresser. 
Dette har kommunen tatt inn for forekomstområdet Joma, Gjersvika og Visletten, som 
alle er definert med arealer i NGUs malmdatabase. Dette bidrar til å synliggjøre 
områdene i plankartet slik at kommunen lettere kan identifisere dersom andre 
arealbruksinteresser kommer i berøring med forekomstene. Røyrvik har med dette tatt 
viktige grep i forvaltningen av ressursene i kommunen. 
 
Konsekvensutredning 
DMF har gått igjennom områdene som er vurdert i konsekvensutredningen til planen, 
og kan ikke se at områder med foreslått ny arealbruk berører kjente forekomster med 
mineralske ressurser, gamle gruver eller bergrettigheter. Det er imidlertid flere 
områder som i gjeldene kommuneplan er avsatt til masseuttak, som nå er avsatt til 
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LNF- områder.  
 
Områder avsatt til råstoffutvinning 
Med utgangspunkt i merknader og innsigelser er flere tidligere foreslåtte områder til 
råstoffutvinning tatt ut av planen. DMF tar til etterretning kommunens vurderinger i 
planbeskrivelsen og for det enkelte område i konsekvensutredningen, som omhandler 
nye områder for råstoffutvinning.  
 
På gbnr. 70/1 var det til forrige høringsrunde foreslått to områder for råstoffutvinning, 
som er tatt ut til høringen. Etter det DMF kan se, er det i gjeldene kommuneplan avsatt 
fire områder for masseuttak langs Steinfjellvegen. De to områdene for råstoffutvinning 
som var foreslått videreført til forrige høring av planen er knyttet til allerede etablere 
masseuttak. Det framgår av vårt kartinnsyn1 at det er tre områder der det foregår 
uttak. Et av uttakene er vurdert til å være konsesjonspliktig etter § 43 i mineralloven, 
et er meldepliktig etter § 42 i mineralloven, og et driver med avslutningsarbeider. DMF 
mener at det er uheldig dersom områder der det er etablert uttak ikke avsettes i 
kommuneplanen i tråd med faktisk arealbruk, særlig når områdene er avsatt til 
masseuttak i gjeldene plan. DMF har ingen ytterligere informasjon om uttakene, og 
anbefaler kommunen om å ta kontakt med tiltakshavere ved uttak for å avklare 
avgrensing av etablerte uttak. Det vil være uheldig dersom tidligere vedtatt plan, der 
det er etablerte masseuttak ikke blir tatt hensyn til i arealplanen. DMF forventer derfor 
at kommunen på nytt vurderer å avsette områder til råstoffutvinning der det foregår 
uttak i tråd med gjeldene kommuneplan. 
 
DMF ser at det også er flere områder som ligger inne som masseuttak i gjeldene plan 
som nå er tatt ut. DMF ber derfor kommunen gjøre rede for vurderingene som er gjort 
der områder som tidligere har ligget inne som er tatt ut og om dette er tråd med 
ønsket arealbruk for områdene. 
 
Område til vannkraft 
For foreslått område for utbygging av vannkraft i Orelva, ser DMF at kommunen 
antyder en positiv holdning til tiltaket. Vurderingen viser blant annet til at teknisk 
infrastruktur i anlegget til Joma gruber er ansett som positivt for vannkrafttiltaket. 
DMF ser i utgangspunktet ikke at det er mineralforvaltningsmessige problemstillinger 
knyttet til området. Det bør likevel vurderes mulige positive og negative konsekvenser 
med tanke på lokalisering av tiltak i tilknytning til mulig driftsområde for gruver i 
området. Tiltakshaver ved næringsområdet/gruvetiltaket må også informeres om 
planlagte vannkrafttiltak. 
 
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. 
 
 

                                                           
 
1 DMFs kartinnsyn https://minit.dirmin.no/kart/ 

http://www.dirmin.no/
https://minit.dirmin.no/kart/
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Vennlig hilsen 
 
 
Unni Garberg Lars Libach 
seniorrådgiver rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 
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