Oslo, 09.11.2015

Til: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høring av forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven sak 15/296
Det vises til brev sendt ut 6. august 2015 der det bes om innspill i denne saken.
Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner og foredler mineralske
ressurser i Norge, samt bedrifter som på annet vis er tilknyttet bergindustrien. Bergindustrien kan ha
tydelige negative lokale eksternaliteter i form av både naturinngrep, støy, støv, deponi, trafikk mv. og
det kreves mot å si ja til våre prosjekter. Imidlertid tilbyr industrien arbeidsplasser, skatteinngang,
gleden av å bidra til å oppfylle samfunnets behov for viktige ressurser.
Norsk Bergindustri er generelt positiv til forenklingsarbeid, også i planprosessen. Uforutsigbare
planprosesser er blant industriens største utfordringer. Vi merker oss at det foreslås at kommunen skal
kunne stanse videre behandling av et privat planinitiativ allerede i forbindelse med oppstartsmøtet. Det
vil ikke bidra til å styrke forutsigbarheten; tvert imot. Industrien kan ikke være prisgitt en tilfeldig
saksbehandler i den aktuelle kommunen.
En kan som diskutert i høringsforslaget få fram mye nyttig i et oppstartsmøte og dytte prosjektet i en
konstruktiv retning. Vi anbefaler på det sterkeste at en bør ha rett til politisk prøving av om prosjektet
skal realiseres eller ikke. Det begrenser saksbehandlerens mulighet til å stanse prosjekter som kan være
både utviklende og krevende. Spesielt er dette viktig for tiltak som kan være krevende for omgivelsene
(gruveprosjekter/steinbrudd, deponier mv.), men som samtidig er viktige for samfunnet og som må
ligge i nærheten av markedet. Vi mener det må ligge en demokratisk forankring til grunn for
vurderingen om prosjektet skal gjennomføres, flyttes eller justeres for å bli så vellykket som mulig for
alle parter.
Med vennlig hilsen,

Elisabeth Gammelsæter
Generalsekretær Norsk Bergindustri
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