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Vi har følgende merknader.

viser til

Direktoratet
merker seg at det søkes om utslippstillatelse
for en planlagt
råmalmproduksjon
fra Nussir-forekomsten
varierende
fra 0,7 mill. tonn til
1,3 mill, tonn pr. år, pluss råmalmproduksjon
fra Ulveryggen-forekomsten
varierende fra 0,4 til 0,6 mill, tonn pr. år.
Av søknaden, pkt. 5.3.3 framkommer
det at i "adkomstfasen"
ved Nussir vil bli
produsert 400 000 tonn gråberg, og 300 000 tonn pr. år ved full produksjon på
1,3 mill, tonn råmalm. Hvor lenge "adkomstfasen"
varer framgår ikke. For
Ulveryggen er gråbergmengden
oppgitt til 70 000 m3 for de første 5 driftsår,
tilsvarende
ca. 200 000 tonn.
I forrige driftsperiode
på 1970-tallet ble det etablert flere gråbergdeponier
i
tilknytning
til de 4 dagbruddene
etablert på Ulveryggen. Deponiene er lokalisert
på nedsiden av adkomstvegen
til brudd 4 (lengst sydvest). Deponiene for brudd 2,
3 og 4 ligger i lia ned mot Ytre Ariselv. Vi kan ikke finne at disse
gråbergdeponiene
er omtalt i beskrivelsen
til søknaden.
I søknaden er det beskrevet at det er overveiende sannsynlig om at en stor andel
av gråbergmengdene
skal selges som byggeråstoff,
noe skal deponeres i angitte
deponiområder,
noe skal på sikt kunne deponeres i tomme brytningsrom
i gruva,
og noe skal brukes internt innenfor anleggsområdet.
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I søknadsskjemaet
avsnitt 6, pkt. 6.1, framgår det at det skal deponeres
400 000 tonn gråberg årlig i gruverom og på land. Her er det tydeligvis tatt
høyde for at alt gråberg fra oppfaring og tilredning må deponeres.
I søknaden opplyses det at tilgjengelig deponivolum i de beskrevne
gråbergdeponier
for Nussir er på maksimalt
500 000 m3 løse, komprimerte
masser.
Dersom selskapet i begrenset grad lykkes med å selge gråberget, kan det angitte
deponivolumet
synes å være knapt. Det burde etter vår vurdering vært planlagt
gråbergdeponier
med kapasitet til å ta mot alt oppfarings- og tilredningsgråberg.
Ut over dette synes aktuelle forhold å være ivaretatt,
og Direktoratet
mineralforvalting
har ikke flere merknader
til søknaden.
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