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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering Kjøpsvik 
avløpsanlegg - Gbnr. 223/1 Narvik kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 26. mai 2021. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Om saken 
Formålet med planen er å rydde opp i eksisterende avløpsforhold. Dagens 
direkteutslipp skal samles, og det skal legges til rette for etablering kommunal 
slamavskiller ved Hestneselva. 
 
Reguleringsområdet ligger delvis innenfor areal avsatt til LNF, og delvis innenfor 
Industri iht. kommuneplanens arealdel. Reguleringsarbeidet utløser ikke  KU-plikt etter 
forskrift om konsekvensutredninger, og gjennomføres som en ordinær prosess. 
 
Uttalelse til saken 
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut 
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av 
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av detaljregulering 
Kjøpsvik avløpsanlegg i Narvik kommune. 
 
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre 
fagområder kan bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring 
og offentlig ettersyn. 
 
 
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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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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