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Høring av søknad fra Sydvaranger Eiendom AS om driftskonsesjon 
for uttak av jernmalm i Sydvaranger Gruveområde i Sør- Varanger 
kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser 
(mineralloven) fra Sydvaranger Eiendom AS, datert 29. desember 2017.  
 
Søknad med vedlegg er tilgjengelig på DMF sin hjemmeside: http://www.dirmin.no/ 
under «Saker til høring». Høringsinstansene kan få tilsendt papirutgave av søknaden 
ved forespørsel.  
 
Søknaden om driftskonsesjon sendes med dette på høring i henhold til 
forvaltningsloven § 17. Vi ber kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis 
det er særlig berørte parter som ikke står på adresselista for denne høringen.  
 
Høringsfrist settes til 14.mai 2018.  
 
Denne søknaden gjelder driftskonsesjon etter mineralloven. Tildeling av 
driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring 
eller konsesjon etter annen lovgivning.  
 
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltnings-
myndighet. Uttalelser knyttet til kommunens vedtatte arealdisponeringer vektlegger vi 
derfor ikke i vår vurdering.  
 
Sammendrag av søknaden 
Sydvaranger Eiendom AS søker om driftskonsesjon for uttak av jernmalm, med 
tilsvarende arealavgrensning som tidligere konsesjonsområde for Sydvaranger Gruver 
AS (vedlegg «Sydvaranger gruve omsøkt konsesjonsområde»), i Sør- Varanger 
kommune. Området har en utstrekning på om lag 19 500 da. Forekomsten er lokalisert 
på gbnr. 23/226 og 22/56. Sydvaranger Eiendom AS har utvinningsrett til forekomsten. 
Sydvarangers gruveområde er regulert etter Sør-Varanger kommunes arealplan, og 
avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. 
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Forekomsten består av kvartsbåndet jernmalm (taconitt), ca 30-35% Fe. Sydvarangers 
sluttprodukt vil være konsentrat med ca. 68% Fe, som er råmateriale for 
stålfremstilling.  
 
Søknaden inneholder en langtidsplan (Life of mine, «LOM») som strekker seg over en 
20-årsperiode regnet fra 2018. Gruveaktiviteten til Sydvaranger vil være en 
kombinasjon av drift på de mindre satellittbruddene i syd-feltene og fra hovedbruddet 
i Bjørnevatn. I henhold til driftsplanen vil ca. 60 % av malmen komme fra Bjørnevatn og 
40 % fra satellittbruddene. For drift i de første 5 årene er det i tillegg utarbeidet en 
mer detaljert driftsplan, bestående av tekstdel med kartvedlegg. Følgende 
uttaksområder inngår i denne planen: Jerntoppen, Bjørnefjell, Fisketind Sør-Vest, 
Fisketind Øst samt Bjørnevatn. Videre drift utover denne perioden følger av «LOM», og 
mer detaljerte gruveplaner vil utarbeides på et senere tidspunkt.  
 
Det er beregnet et totalt uttak i løpet av langtidsperioden på om lag 163 Mm3, hvorav 
45 Mm3 malm. Årlig uttak er i snitt opplyst å være 2,25 Mm3 malm. 
  
Planlagt uttak av malm skal utelukkende foregå ved dagbruddsdrift. Grunnlag for valg 
av driftsmetode er beskrevet i vedlagt analysedokument «Mine Method Comparative 
Analysis». Formålet med studiet er opplyst å være å vurdere og sammenligne 
dagbruddsdrift med underjordsdrift når det gjelder en effektiv og forsvarlig forvaltning 
av statens mineraler innenfor Sydvarangers malmfelt. En sammenfattende fremstilling 
av bakgrunn for og innhold i analysen følger i «LOM» punkt 2.  
 
Valg av driftsmetode innebærer gråbergsbrytning i stor skala. Det følger av søknaden 
at i gjennomsnitt er 35-40% av volumet i en salve malm, og resterende gråberg. Med 
planlagt uttaksvolum vil dette gi en gråbergsproduksjon i «LOM» i størrelsesorden den 
gråbergsmengden som er innenfor omsøkt konsesjonsområde per i dag, om lag 400 
millioner tonn. På denne bakgrunn har søker utarbeidet en gråbergsstrategi, som er 
vedlagt søknadsdokumentene. Strategien omhandler valg av metode for fremtidig 
plassering av gråberg, angivelse av volum og design av deponier. Det planlegges for 
både nye deponiområder i det sørlige området (Jerntippen Nord og Sør) og utvidelse 
av allerede eksisterende tipper. Blant annet skal Nordtippen, som er mest synlig fra 
bebyggelse, bygges til 300 moh, som er en høydeøkning på ca 120 m fra dagens 
situasjon. Det er ved søknaden også lagt ved en 3D-visualisering av de planlagte 
deponiene, vist i fra ulike omkringliggende lokasjoner. All deponering skal foregå 
innenfor omsøkt konsesjonsområde.  
  
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF ber om at offentlige etater ut fra eget ansvarsområde vurderer om det er forhold 
som tilsier at driftskonsesjon ikke bør innvilges, eventuelt om det skal stilles vilkår om 
avbøtende tiltak. Private parter kan komme med innspill til relevante forhold i den 
aktuelle saken.  
 
Det foreligger ikke reguleringsplan for tiltaket og det er ikke gjennomført 
konsekvensutredning (se vedtak datert 17. februar 2017 om arealavklaring vedlagt 
søknaden). Begrunnelsen er at tiltaket anses å være tilstrekkelig belyst gjennom 
kommuneplanens arealdel. DMF ber høringsinstansene være oppmerksom på om 
søknaden omhandler forhold som ikke tidligere er belyst og/eller vært gjenstand for 
uttalelse fra berørte parter. I denne forbindelse vises det blant annet til 
gråbergsstrategien, da denne er blitt utarbeidet i etterkant av kommunens vedtak i 
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2017. Vi ber særskilt om at kommunen, Fylkesmannen, NVE og Reinbeitedistrikt 5 A 
og C vurderer og eventuelt kommenterer denne.  
 
Dersom Sametinget mener at søknaden ikke bør innvilges, ber vi om at dette uttrykkes 
særskilt i høringen. Etter mineralloven § 43 fjerde ledd jf. § 17 femte ledd skal 
søknaden i disse tilfellene avgjøres av Nærings- og fiskeridepartementet.  
 
Vi ber kommunen, Fylkesmannen og fylkeskommunen informere om tiltaket påvirker 
miljø, herunder naturmangfold, kulturminner og forurensing. Hvis kommunen eller 
fylkesmannen har informasjon om slik påvirkning, vil vi gjerne ha en beskrivelse av 
eventuelle konsekvenser og konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår.  
 
Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket om konsesjon skal gis 
eller ikke. Søkeren får anledning til å kommentere høringsuttalelser før vi fatter 
vedtak. 
 
Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden?  
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. Alle 
uttak av mineralske ressurser større enn totalt 10 000 m3 og ethvert uttak av 
naturstein er konsesjonspliktig.  
 
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknadene før vi eventuelt tildeler 
driftskonsesjon. I vurderingen legger vi vekt på om søkeren er «skikket» til å utvinne 
forekomsten. Det vil si om prosjektet fremstår som økonomisk gjennomførbart, om 
søkeren har tilstrekkelig kompetanse og om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift 
av forekomsten. 
 
Vi vurderer også 
• tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling 
• tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og 

samfunnsliv 
• tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under drift 
• tiltakets miljømessige konsekvenser 
• hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av området 
 
DMF stiller normalt vilkår ved tildeling av driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 
43. Vilkårene omfatter blant annet krav til driftsplan og økonomisk sikkerhetsstillelse 
for sikring og opprydning etter endt drift. 
 
Høringsuttalelsene sende til: Epost: mail@dirmin.no eller ordinær post: Direktoratet 
for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 
Trondheim.  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Marte Kristoffersen Unni Garberg 
Seksjonsleder Seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Unni Garberg 

 
 
 

Mottakere: 

Finnmark fylkeskommune Henry Karlsenspl. 1, 

Fylkeshuset 

9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Finnmark, 

Reindriftsavd. Øst-Finnmark 

Postboks 174 9735 KARASJOK 

Statens vegvesen Region 

nord 

Postboks 1403 8002 BODØ 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok 

Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 VADSØ 

Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 

Naturvernforbundet i Sør-

Varanger 

           9915 KIRKENES 

Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region nord 

Kongens gate 14-18 8514 NARVIK 

Tschudi Kirkenes AS Sydvaranger Industriområde 9900 Kirkenes 

Natur og Ungdom Postboks 4783 Sofienberg 0506 OSLO 

Reinbeitedistrikt 5A og 5C 

Pasvik 

v/ Egil Kalliainen, Rødsand 9910 BJØRNEVATN 

LO Finnmark Dr. Wesselsgt. 18 9917 KIRKENES 

NHO Finnmark Tollbugata 16 9811 VADSØ 

Ørnevann og omegn 

hytteforening 

v/ Bernt Nilsen, Kristen 

Nygaardsgate 31 

9900 KIRKENES 

Skogbrukssjefen i Finnmark Postboks 1403 9506 ALTA 

Advokatfirmaet Steenstrup 

Stordrange DA 

Postboks 1829 Vika 0123 OSLO 

Varanger Kraft AS Postboks 704 9815 VADSØ 

Kopi til:  

Sydvaranger Eiendom AS Sydvaranger Industriområde 9900 KIRKENES 

 
 


