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06.06.2016
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LIE.

til varsel om planoppstart

reguleringsplan

15/00715-4

ref:

for utvidelse

og høring av planprogram

av Ryem steinbrudd

til

i Vikna

kommune
Leiv Erikssons vei 39
Postboks

3021 Lade

N-7441 Trondheim
" .+477390405O

i _: mail@dirmln.no
' LJ::'%
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Direktoratet

for mineralforvaltning

ovennevnte

sak, datert

DMF er statens

med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til

25. april 2016.

sentrale

fagmyndighet

ved forvaltning

og utnytting

ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser

av mineralske

blir ivaretatt

i

plansammenheng.
' _ 7694.05.0S883
r ` DNBANOKK

` l . NO5376940505883
'i NO 974 760 282

Saken
Hensikten

med planarbeidet

sikre en best mulig

MLBA"°K°"T°R

+47 79 02 12 92

er å legge til rette

Iandskapsmessig

tilpasning

for videre
av området

drift

av steinuttaket,

etter

samt

endt uttak.

Planområdet er ca. 258 dekar.
DMF sine merknader
Ressursen

Det fremgår av oppstartsvarselet

at forekomsten

opplysninger

herunder

om selve ressursen,

sies noe om bruksformål,
uttaksvolum,

forventet

er en gneis, utover dette er det gitt få

kvalitet

og mengde.

I planforslaget

bør det

markedets behov og etterspørsel. Opplysninger om totalt

årlig uttaksvolum

og driftsperiode

må inngå i planforslaget.

Skjerming
I oppstartsvarselet

er det ikke nevnt

fra ferdselsårer
skjermingstiltak,
estetisk

om det vurderes

å gjøre skjermingstiltak.

Innsyn

bør unngås der det er mulig. Vi anbefaler at dere vurderer aktuelle
eksempelvis

funksjon,

i tillegg

en vegetasjonsskjerm.

til at den skjermer

En vegetasjonsskjerm

omgivelsene

har en

mot støy og støv.

Sikring
Steinbrudd

med bratte

skrenter

kan utgjøre

en fare for mennesker

området, og anleggseier har et ansvar for å sikre uttaksområdet.
temaene

som fastsettes

av tilstrekkelig

i driftsplanen.

areal til dette.

og dyr som ferdes

Sikringstiltak er et av

Det er viktig at man i reguleringsplanen

setter

i

14113966 59e9dd03-9ffl—46a3-87cd-4dacab91

6dO3 3

Driftskonsesjon
DMF har mottatt
oppmerksom

søknad

om driftskonsesjon

på at planlagt

utvidelse

for eksisterende

er konsesjonspliktig

uttak.

etter

DMF gjør

§ 43 i mineralloven.

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

Vennlig

hilsen

Marte Kristoffersen

Ida Egge Johnsen

seksjonsleder

overingeniør

Dokumentet

er elektronisk
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søknad om

AS Trondheim
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og har derfor

ikke hándskrevne
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