
 
 

 
 
   

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. 
Se mottakerliste nedenfor. 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  21.01.2019 
Vår ref:  18/03787-13 
Deres ref:     

 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Trælen gruve i Berg 
kommune. Tiltakshaver: Skaland Graphite AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 2. november 2018. 
 
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: 20. februar 2019 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
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 (arealplan, 
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke 
i vår vurdering.  
 
Sammendrag av søknaden 
Skaland Graphite AS søker om driftskonsesjon for Trælen gruve i Berg kommune. 
Underjordsgruven er lokalisert på eiendommene gnr./bnr. 6/1 og 6/2, samt gnr./bnr. 
7/1 i Berg kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 1 302 dekar og 
fremgår av kart på side 12 i høringsvedlegget. Ifølge tiltakshaver utgjør totalvolumet 
for uttaket 500 000 faste m3. Tiltakshaver opplyser om et årlig uttak på ca. 20 000 faste 
m3. Uttakstakten kan imidlertid endre seg i takt med marked og etterspørsel. 
 
Formålet med underjordsgruven er å utvinne krystallinsk grafitt, som eksporteres til 
verdensmarkedet. Kvaliteten på ressursen er beskrevet som god og det har vært 
drevet underjordsdrift på Trælen siden 1932.  
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Det er utarbeidet to reguleringsplaner for Trælen gruve. Reguleringsplan for vei og 
industriområde Trælen (på østsiden), vedtatt 10. august 2004, og reguleringsplan for 
industriområde Trælen vest, vedtatt 20. september 2005.  
 
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. Dersom det er forhold som ikke er tilstrekkelig belyst i søknaden, ber vi 
om opplysninger om dette.  
 
Vi ber Fylkesmannen i Troms og Finnmark opplyse om det er gitt eller vurdert gitt 
tillatelse etter forurensningsloven eller avfallsforskriften for etablering av 
gråbergsdeponi.  
 
Videre ber vi Miljødirektoratet opplyse om det kan oppstå problematikk knyttet til 
avrenning til sjø.  
Vi ber på generelt grunnlag 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. 
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Høringsuttalelsene sendes til 
Epost: post@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. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Marte Kristoffersen Geir Sigurd Hovig 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig 

 
 
Vedlegg:  

Høringsvedlegg.pdf 

  

Mottakere: 

Berg kommune Ingrid Bjerkås-veien 23 9385 SKALAND 

Troms fylkeskommune Postboks 6600 Langnes 9296 TROMSØ 

Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 

Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark 

Statens hus   Damsveien 1 9800 VADSØ 

Statens vegvesen Region 

nord 

Postboks 1403 8002 BODØ 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat Region nord 

Kongens gate 14-18 8514 NARVIK 

Herdis Annie Fagerheim Steinlandsveien 128 9440 EVENSKJER 

Nils Inge Simonsen Tussan 71 8372 GRAVDAL 

Karin Ellinor Sebulonsen Steinfjorden 76 9385 SKALAND 

Karl Albert Simonsen Steinfjorden 64 9385 SKALAND 

Knut Arne Johansen Finnlandsveien 298 9311 BRØSTADBOTN 

Terje Johan Johansen Bergsfjordveien 1500 9385 SKALAND 

Dag Aage Stenersen St. Hansveien 50 9350 SJØVEGAN 

Jens Martin Mikalsen Papenhuderstrasse 49 22087 HAMBURG, GERMANY 

Åshild M. Eilertsen Planetvegen 12 9024 TOMASJORD 

Berith Olea Eilertsen Grønlivegen 12 9007 TROMSØ 

Kopi til:  

Skaland Graphite AS Bergsfjordveien 1668 9385 SKALAND 
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