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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 7. januar 2019.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.
Om planen
Bane NOR planlegger etablering av nytt hensettingsanlegg i Tønsbergområdet.
Planarbeidene er forankret i Nasjonal transportplan 2018-2019.
Formålet med planarbeidet er å velge lokaliseringsalternativ for nytt hensettingsanlegg
og båndlegging av arealer for videre planlegging. Planarbeidet skal bidra til å nå
målsetningene for InterCity-satsingen og sørge for at beslutningen om lokalisering av
nytt hensettingsanlegg tas på et best mulig grunnlag.
Uttalelse fra DMF
Planarbeidet konkluderer med 2 mulige alternativer for hensettingsanlegget:
Brekkeskogen og Skottebakken (alternativ 1) og Barkåkerskogen (alternativ 2).
DMF kan ikke se at disse alternativene kommer i konflikt med registrerte forekomster
av mineralske ressurser. Ut ifra foreliggende informasjon kan vi heller ikke se at planen
medfører uttak av masser som vil omfattes av mineralloven. DMF har på nåværende
tidspunkt ingen merknader til offentlig ettersyn av planprogram for kommunedelplan
for hensettingsanlegg i Tønsbergområdet i Vestfold.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.
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