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Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan og høring og
offentlig ettersyn av planprogram for Evenes flystasjon og
Harstad/Narvik lufthavn i Evenes kommune
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 30. juni 2017.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.
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Saken
Stortingets vedtak for stasjonering av kampfly F-35 på Evenes og vedtak av
Langtidsplanen for Forsvaret innebærer en gjenopptagelse av Evenes som permanent
militær flystasjon. Dette medfører et behov for en omfattende utbygging for å betjene
de nye funksjonene på en hensiktsmessig og sikker måte.
Forsvarsdepartementet har foreslått revisjon av reguleringsplanen for Forsvarets del
av planområdet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har besluttet å
gjennomføre planlegging og utredning etter Plan- og bygningslovens bestemmelser om
statlig planprosess.
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging som dekker
Forsvarets og Avinors behov, og samtidig ivareta naturkvaliteter og øvrige miljø- og
samfunnsinteresser i planområdet på en tilfredsstillende mulig måte.
Planprogrammet omhandler primært tiltak som skal etableres på Evenes flystasjon, og
arealbruken med planlagte tiltak på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Det er også
behov for å regulere flyplassens tekniske anlegg nord for rullebanen, og planområdet
strekker seg derfor inn i Skånland kommune.
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en
regional sammenheng.
Uttalelse fra DMF
Mineralske ressurser er ikke-fornybare naturressurser som kun kan utnyttes der de
naturlig forekommer. Det foreslåtte planområdet ligger i et område med store,
registrerte marmor- og kalkforekomster. Innenfor planområdet er det registrert et
forekomstområde for pukk av kalkstein, som av Norges geologiske undersøkelse (NGU)
er registrert med lokal viktighet. Forekomstområdet har betjent uttak for bruk til
flyplassen og forsvarsanleggene.
Sør og øst for planområdet er det definert større prospekter for industrimineraler, og
registrering av forekomstområde for blokkstein (marmor). NGU har i 2017 gjort videre
undersøkelser av området rundt Evenes flyplass for å kartlegge potensialet for
mineralske ressurser, og ser samtidig på utstrekningen av de registrerte prospektene.
Dette er områder som kan være verdifulle som forekomstområder for fremtiden.
Resultatene av kartleggingen forventes ferdigstilt i løpet av 2018.
For nærmere informasjon, henviser vi til det som i dag finnes i NGUs databaser; Malm-,
Industrimineral- og Natursteindatabasen med oversikt over forekomstområder i
Evenes og Skånland kommuner ;
http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom.Alle_fkom?p_kommunenr=1853R&
p_sprak=N
http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom.Alle_fkom?p_kommunenr=1913R&
p_sprak=N
DMF anbefaler at mineralressurser blir omtalt i planbeskrivelsen, og at det i det videre
planarbeidet gjøres en vurdering av hvorvidt tiltaket eventuelt påvirker de mineralske
ressursene.
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