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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 9. november 2018.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.
Om planen
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere et område som er avsatt til
næringsformål, turisme/spesialområde og friluftsområde i gjeldende
områdereguleringsplan for Brandsæter fra 2007. Det skal legges til rette for turisme
oppe på fjellet Snipa, i forbindelse med konseptet Bergtatt Opplevelser. Det er planlagt
etablering av tunell opp til området. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til
gruvedrift og LNF-område.
Det er vurdert at tiltaket skal konsekvensutredes uten krav til planprogram eller
melding.
Uttalelse fra DMF
I følge Norges geologiske undersøkelse sine databaser er det ikke registrert mineralske
forekomster innenfor planområdet. Berggrunnen som omfattes av planområdet består
av diorittisk til granittisk gneis og amfibolitt og glimmerskifer.
Sør og øst for planområdet er det registrert pukkforekomster av lokal betydning, samt
registreringer av naturstein i form av marmor1. Ved tidligere underjordsuttak
Brandsæter, der Bergtatt opplevelser i dag ligger, er det registrert lokalt viktig
industrimineral. Det er også registrert industrimineral av internasjonal betydning ved
kalksteinsbruddet Nåsfjellet2.
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http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag.Alle_fkom_komm?p_kommunenr=1551

2 http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom.Alle_fkom?p_kommunenr=1551R&p _sprak

=N

Etablering av tunell genererer store mengder overskuddsmasser. Vi ber om at det
foretas en ressursvurdering av de massene som skal tas ut, da det kan være sannsynlig
at de viktige forekomstene i nærheten har større utstrekning enn det som er registrert
av NGU. Det bør vurderes om overskuddsmassene fra tunelletableringen kan brukes
lokalt i prosjektet, eventuelt i andre lokale byggeprosjekter. Tiltak i forbindelse med
planarbeidet må ikke komme i konflikt med drift i kalksteinsbruddet Nåsfjellet.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.
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