Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

17.09.2020
20/03248-3

Høring av forslag til endret driftsplan for Kringelen steinbrudd i
Sortland kommune
POST- OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt
søknad om godkjenning av endret driftsplan datert 28.05.2020 fra AMK Eiendom AS
for Kringelen steinbrudd på gbnr. 32/12 i Sortland kommune.
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Det er et vilkår i driftskonsesjonen at uttaket skal utføres i tråd driftsplan godkjent av
DMF. Vesentlige endringer, slik som å utvide planlagt uttak i dybden, skal derfor
meldes inn til DMF for godkjenning.
Om uttaket og foreslåtte endringer i driftsplan
AMK Eiendom AS har driftskonsesjon, og godkjent driftsplan, for uttak av forekomsten
i fast fjell i Kringelen steinbrudd gjennom vedtak av 11.09.2014. Godkjent driftsplan fra
2014 beskriver uttak av etappe 1-3 samt avslutning, hvor bunnen av uttaksområdet
ved endt drift skal være skrånende nedover fra kote +28 øst i bruddet ned til kote +20
vest i bruddet.
Tiltakshaver ønsker nå å øke totalvolumet ved å drive ned til kote +16 og etablere en
horisontal driftsflate. Dette er beskrevet som etappe 4 i forslaget til endret driftsplan
datert 28.05.2020.
Uttaksområdet dekker et areal på om lag 32 dekar, og endringen i forslaget til
driftsplan omfatter således ikke en utvidelse av arealet. Totalt uttaksvolum for de
opprinnelige etappene 1-3 er 154 000 m3. Inkludert etappe 4 vil totalvolumet øke til
404 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men de siste års innrapporterte tall
ligger på rundt 39 000 m3 årlig. Med et slikt årlig uttaksvolum vil uttaket være i drift i
om lag 6 år til.
Uttaksområdet er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.
Høringsuttalelser
DMF sender med dette driftsplanforslaget ut på høring. DMF ønsker tilbakemelding på:
- om forslaget til driftsplan er i tråd med gjeldene kommuneplans arealdel
- om driftsplanen tar nødvendige hensyn til omgivelsene

Driftsplanen er tilgjengelig på dirmin.no under «Saker til høring».
Høringsfrist: 15.10.2020
Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i driftsplanvedtaket.
Høringsuttalelsene sendes til post@dirmin.no eller ved ordinær post: Direktoratet for
mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 7066 Trondheim.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.
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