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Deres ref:     

 

Høring av søknad fra Rana Gruber AS om utvinningsretter i Rana 
kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om utvinningsrett etter mineralloven § 29, datert 29.08.2019. 
 
Søknaden om utvinningsrett sendes med dette på høring til aktuelle høringsinstanser 
for at saken skal bli tilstrekkelig belyst, 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: 08.12.2020 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
Rana Gruber AS søker om utvinningsrett etter mineralloven § 29 for syv områder, se 
vedlagt kart i høringsvedlegget. Områdene dekker deler av den samme forekomsten 
som Rana Gruber AS driver uttak på i dag. Forekomsten består av jernmalm.  
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
utvinningsrett bør gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i 
søknaden, ønsker vi informasjon om det. 
 
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. Tildeling av utvinningsrett erstatter ikke krav om tillatelser etter annet 
lovverk, jf. mineralloven § 5.  
 
Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket.  
 
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.  
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Den som vil ta ut statens mineraler, må ha utvinningsrett etter mineralloven § 29. 
Utvinningsrett skal gis når søkeren sannsynliggjør at det i undersøkelsesområdet finnes 
en forekomst med en slik størrelse, rikholdighet og beskaffenhet at den kan antas å 
være drivverdig eller bli drivverdig innen rimelig tid.  
 
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknadene før vi eventuelt tildeler 
utvinningsrett. I vurderingen skal følgende hensyn vektlegges dersom de er relevante:  

 
• 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 kan stille vilkår ved tildeling av utvinningsrett i henhold til mineralloven § 29.  
 
Høringsuttalelsene sendes til 
Epost post@dirmin.no eller 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. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Nikolina Grcic Marit Ollestad 
overingeniør rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Marit Ollestad 

 
 
 

Mottakere: 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø 

Saltfjellet Reinbeitedistrikt Lønsdal 8255 RØKLAND 

Kopi til:  

Rana Gruber AS Postboks 434 8601 MO I RANA 
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Navn Adresse Poststed

BENJAMINSEN FRANK GUSTAV ØRTFJELLVEIEN 40 8630 STORFORSHEI

BERGENE ROLF HUGO ØRTFJELLVEIEN 59 8630 STORFORSHEI

BRATTLAND ØYVIND ØRTFJELLVEIEN 64 8630 STORFORSHEI

GULLA INGER‐SUSANN G ØRTFJELLVEIEN 26 8630 STORFORSHEI

GULLA STIAN GANGSBÆKK ØRTFJELLVEIEN 26 8630 STORFORSHEI

HANSEN EINAR HAUENG C/O SOLFRID HAUENG HANSEN,SELFORSVEIEN 67 8613 MO I RANA

HAUENG STEN‐ARE GULLA ØRTFJELLVEIEN 32 8630 STORFORSHEI

HAUENG STEN‐EGON ØRTFJELLVEIEN 30 8630 STORFORSHEI

HAUENG TORILL ENODDVEIEN 542 7387 SINGSÅS

JOHANSEN EIRIK ØRTFJELLVEIEN 51 8630 STORFORSHEI

LOFTFJELL ARNE JOHAN LOFTFJELLVEIEN 2 8614 MO I RANA

LØKÅS MARIT SUSANNE ØRTFJELLVEIEN 55 8630 STORFORSHEI

MARTINUSSEN BJØRG VAREM SORSELLBAKKEN 2 8630 STORFORSHEI

MIP MILJØKRAFT AS Postboks 500 8601 MO I RANA

NYJORDET BJØRNAR SAGHEIVEIEN 304 8615 SKONSENG

OLSEN GEIR MAGNOR POSTBOKS 54 8638 STORFORSHEI

RANGIA ARNOLL HARRY S ØRTFJELLVEIEN 38 8630 STORFORSHEI

RINGSTAD LIV MARION LANGNESET 16 8624 MO I RANA

Statskog SF Postboks 63   Sentrum 7801 NAMSOS

STEINREM FREDDY ØRTFJELLVEIEN 41 8630 STORFORSHEI

SVENSEN STIG JULIUS ØRTFJELLVEIEN 55 8630 STORFORSHEI

SÆTERMO MAJA LOVISE ØRTFJELLVEIEN 81 8630 STORFORSHEI

TAFTØ ANITA JULIE FJELLBAKKVEIEN 81 B 8630 STORFORSHEI

THOMASDAL KEITH ELNAR ØRTFJELLVEIEN 36 8630 STORFORSHEI

TOMASDAL STEFFEN DANIEL ØRTFJELLVEIEN 75 8630 STORFORSHEI

VAREM JORUN MARIE NEDRE FLATÅSVEG 284 7099 FLATÅSEN

AAS KRISTINE MARI ØRTFJELLVEIEN 51 8630 STORFORSHEI

STORFORSHEI NATURKRAFT c/o Captiva Asset Management AS, Maridalsvegen 91 0461 OSLO
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