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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 23. mai 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 regulere det foreslåtte planområdet til idrettsanlegg
med tilhørende parkeringsareal og gang- og sykkelveg.
Uttalelse fra DMF
Det foreslåtte planområdet ligger i sin helhet innenfor den registrerte sand- og
grusressursen som Norges geologiske undersøkelse (NGU) har navngitt «Biri Sør».
Forekomstområdet er gitt lokal betydning av NGU, og dekker et areal som er betydelig
større enn det foreslåtte planområdet. Vi henviser her til NGU sine grus- og
pukkregistre for kommunen;
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag.Alle_fkom_komm?p_kommunenr=502
Planområdet preges av dagens bruk som opparbeidet idrettsområde. DMF regner
derfor at ressursen i det foreslåtte planområdet må anses å allerede være gjort
utilgjengelig ved nedbygging.
DMF ber om at dersom det prosjekteres med terrengtilpassing eller skal ta i bruk nye
areal, bør det vurderes om eventuelle drivverdige masser kan kunne komme
samfunnet til nytte som byggeråstoff gjennom det foreslåtte planprosjektet.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.
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