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Av Ingve Aalbu
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10.07.22 19:59 

Et forslag til ny minerallov er overlevert regjeringen. Den nye loven kan få stor betydning for Dalane,
men Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) er ikke fornøyd med alt han leser.

 For abonnenter

– Da lederen av utvalget overleverte rapporten til næringsministeren, sa han litt �åsete at han trodde det ville bli støy
av forslaget. Det er jeg enig i, etter å ha skumlest gjennom de nesten 350 sidene. Jeg blir både overrasket og
provosert av deler av innholdet, sier ordføreren til Dalane Tidende

STORE MULIGHETER: Gruvedrift har lange tradisjoner i Dalane, og en bedrift som Titania er svært viktig for Sokndal kommune.
Ordfører Jonas Andersen Sayed er likevel opptatt av at kommunene må få ha et ord med i laget når viktige avgjørelser skal tas i
framtida. Forslaget til ny minerallov svekker kommunenes inn�ytelse kraftig, konkluderer han.

Mary McCarthy
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Han er enig i at det behov for bedre saksgang og samordning knyttet til mineralprosjekter. Samtidig mener Jonas
Andersen Sayed det er helt nødvendig at kommunene fortsatt får være med på laget, og gjerne i enda større grad
enn i dag.

– Her legger man i stedet opp til en total overkjøring av kommunene og den myndigheten vi fram til nå har hatt. Vi
blir redusert til en ren høringsinstans, argumenterer han.

Mister vetoretten

Sayed mener kommunene i dag i praksis har vetorett mot ny gruvedrift.

– Tillatelser etter mineralloven er avhengig av avklaringer etter plan- og bygningsloven. Der er det kommunen som
har myndighet, og det er viktig for oss. Denne myndigheten blir kraftig svekket i det nye forslaget. Dagens ordning
har riktig nok en åpning for at Kommunal- og distriktsdepartementet kan vedta statlig plan, men det er i
utgangspunktet en snever unntaksbestemmelse. Det utvalget nå foreslår, er en endring i plan- og bygningsloven
som sier at i mineralsaker kan Nærings- og �skeridepartementet, på lik linje som Olje- og energidepartementet i
energisaker, fatte vedtak om statlig plan, forklarer Sokndal-ordføreren.

Det kan få stor betydning i Dalane, for eksempel hvis Norge Mining går videre med planene om storstilt gruvedrift i
Helleland-området.

LES OGSÅ
Norge Mineraler la fram fakta på folkemøte: Folk på Helleland er
avventende, og flere lurer på hva som kommer til å skje med bygda deres

A N N O N S E

LES OGSÅ
Ny interesse for gamle mineralressurser: Undersøker milliardverdier under
bakken

https://www.dalane-tidende.no/5-101-473030
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– Har ikke lært av prosessene rundt vindkraften

Et annet viktig poeng er at direktoratet i framtida skal kunne fatte dispensasjonsvedtak fra kommunale planer når
det gjelder å få gjennomført undersøkelser.

– Hvis en studerer kartet over gitte undersøkelsestillatelser, er Dalane-regionen teppelagt med �rkantene som viser
tillatelser som allerede er gitt. Ressursene vi sitter på i Dalane, vet vi er av nasjonal og internasjonal betydning. NGU
(Norges geologiske undersøkelse) oppjusterte i en rapport i mai anslagene på både Tellenes- og Øgreid-
forekomstene. På Tellenes er det verdier for 545 milliarder kroner under bakken og på Øgreid enda litt mer. Hvis
prosessene rundt disse ressursene skal ha legitimitet i lokalmiljøet, er det helt avgjørende at kommunene er med på
laget. Det nye forslaget som er lagt fram, tyder på at utvalget ikke har lært av prosessene rundt vindkraften. Så store
naturinngrep krever lokal forandring, argumenterer Jonas Andersen Sayed.

Vil ta opp saken i regionrådet

Han har forståelse for at næringen selv har "pushet på" for mer statlig styring.

– En må likevel ha kommunene med på laget. Ser en historisk på det, er det ikke kommunene som har vært
bremseklossen i utviklingen av ny mineralnæring. Det har heller vært staten som har vært treig, påstår Sokndal-
ordføreren.

https://www.dalane-tidende.no/5-101-482602


15/07/2022, 11:42 Sokndal, Eigersund | Provosert av forslaget til ny minerallov: – Kommunene blir totalt overkjørt

https://www.dalane-tidende.no/provosert-av-forslaget-til-ny-minerallov-kommunene-blir-totalt-overkjort/s/5-101-494231 4/7

Kommunen har nå frist til 1. november til å uttale seg om det nye forslaget til minerallov. Den tida skal brukes godt.

– Vi skal jobbe fram et godt høringssvar. Det er også naturlig at denne saken blir luftet i regionrådet, da den angår
alle kommunene i Dalane. Sokndal er dessuten med i Utmarkkommunenes sammenslutning, hvor jeg er medlem av
et underutvalg som jobber med mineralsaker. Der har vi et juridisk sekretariat som også vil lage en høringsuttalelse,
signaliserer KrF-politikeren.

Tidsfrister og krav

– Finner du også noe positivt i forslaget?

– Ja, i utgangspunktet er jeg veldig enig i at vi trenger en modernisering av mineralloven, selv om den ikke har vært
gjeldende så lenge. At en vil få til bedre samordning av saksbehandlingen i mineralsaker, er veldig bra. Det er også
foreslått en del endringer angående undersøkelsestillatelser som virker positive. Blant annet skal det settes
tidsfrister og stilles krav til planene, og direktoratet kan også i en tidlig fase avvise søknader dersom det er helt
åpenbart at de skaper kon�ikt og får store konsekvenser i lokalmiljøet, svarer Andersen Sayed.

Han legger til:

– I november 2021 ble det gitt �ere undersøkelsestillatelser helt vest i Sokndal, som jeg ikke var klar over før denne
uka. Direktoratet har i dag ingen rapportering til eller dialog med kommunene når det behandler søknader om
undersøkelsestillatelser. Det foreslår en at skal innføres nå, og det er positivt, selv om involveringen burde vært enda
tydeligere lovfestet, mener ordføreren.

Løper etter stjernene

Gruvedrift har tradisjonelt vært svært viktig i Sokndal og Dalane. Jonas Andersen Sayed mener det er store
muligheter også i tida framover, men han er opptatt av at ting må gjøres på riktig måte.

– "Vi må ikke snuble over en stein fordi vi løper etter stjernene," er det blitt sagt. I Dalane har vi vært en pådriver for å
få mer fokus på mineralnæringen. Det er enorme muligheter og ressurser i Dalane og Norge, som er helt
nødvendige skal vi klare å omstille oss til en grønt samfunn. Men det må gjøres riktig, slik at vi sikrer legitimitet og
balanserer de ulike hensynene på en god måte. For selv om jeg mener dette er en nødvendig industri, kommer en
ikke unna at det også er en skitten industri med store naturinngrep, klimagassutslipp, støy og støv.

LES OGSÅ
Gir ikke opp planene om ny industrihavn: – Vi ser for oss en lang prosess med
regulering og utvikling av området på Svåheia

LES OGSÅ
Direktøren for Norge Mining: – Situasjonen er totalt forandret
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