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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
deres henvendelse datert 29. januar 2019.
Minerallovens regler
I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralske forekomster over
10 000 m3 masser, samt alt uttak av naturstein (heller, murestein mm), en
driftskonsesjon fra DMF. For uttak mellom 500 og 10 000 m3 masse skal det sendes
melding til DMF minst 30 dager før oppstart av uttak, jf. mineralloven § 42.
Kattfjord grustak, gbnr. 175/29 i Tromsø kommune
DMF har mottatt informasjon om at det er drift i uttaket. Videre har DMF mottatt en
melding i henhold til mineralloven § 42 fra tiltakshaver Thor og Bjørnar Workinn AS.
Meldingen gjelder for uttak av inntil 10 000 m3 jomfruelige masser fra uttaket. Vedlagt
følger en kopi av vår tilbakemelding knyttet til meldingen.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.
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Tilbakemelding på mottatt melding om uttak av masse ved
Kattfjord grustak gbnr. 175/29 i Tromsø kommune. Tiltakshaver:
Thor og Bjørnar Workinn AS
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
melding om uttak av masse i Kattfjord grustak datert 1. februar 2019 og til videre
tilbakemelding datert 18. februar 2019.
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DMF har tidligere fått informasjon om at det fra 2022 er tiltenkt at en annen
tiltakshaver skal inn i uttaket.
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Minerallovens regler
I henhold til mineralloven § 43 krever et samlet uttak av mineralforekomster på mer
enn 10 000 m3 masse, samt alt uttak av naturstein (heller, murestein mm), krever en
driftskonsesjon fra DMF. For et samlet uttak mellom 500 og 10 000 m3 masse, skal det
sendes inn en melding om uttak minst 30 dager før oppstart av drift.
Kattfjord grustak gbnr. 175/29
Av deres melding om uttak fremkommer at dere vil ta ut inntil 10 000 m3 masse regnet
fra tidspunktet for innsending av melding. Av deres videre tilbakemeldi ng fremkommer
at dere tar ut masser fra en vrakdunge med fraksjon 0-12 mm. Vrakmassene har ligget
på arealet siden 1970-tall frem til ca. 2000. Denne massen sorteres nå ned til 0-6 mm.
Når det er kaldt og frost er det vanskelig å sortere denne massen i sorteringsverket,
noe som medfører behov for noe uttak av jomfruelig masse.
DMF sin vurdering
Kravet om melding om uttak og driftskonsesjon i mineralloven gjelder for uttak av
jomfruelig masse, ikke for videre bearbeiding av allerede uttatt masse. DMF tar de rfor
til etterretning at det på nåværende tidspunkt ikke er planlagt å ta ut mer enn 10 000
m3 jomfruelig masse fra uttaket.
DMF tar derfor meldingen om uttak av masse i henhold til mineralloven § 42 til
etterretning.
Dersom det på et senere tidspunkt skulle bli lagt planer for uttak av større mengder
masser fra uttaket, må det sendes søknad om driftskonsesjon for uttaket. Tilsvarende
må det søkes dersom en eventuelt ny tiltakshaver planlegger ta ut mer enn 10 000 m3
masse.

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