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Uttalelse-Varsel om oppstart av arbeid med kommunal 
planstrategi for Vegårshei kommune 2020–2024 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 10. mars 2020, hvor Vegårshei kommune inviterer til å komme 
med innspill til kommende planstrategi.  
 
Planstrategien skal ta stilling til hvilke spørsmål som er viktige å arbeide med for den 
nyvalgte kommunale planmyndigheten. Ved behandlingen skal kommunestyret ta 
stilling til om kommuneplanen skal revideres, helt eller delvis.  
 
 
Om DMF 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Uttalelse 
 
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, heter det at 
Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og 
arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre 
tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak, 
samtidig som miljø- og samfunnshensyn ivaretas.  
 
Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte 
transportavstander og reduserte klimagassutslipp, er viktig. God arealplanlegging kan 
bidra til dette. I tillegg er det viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes 
som byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan redusere presset på bynære grus- og 
pukkressurser og behovet for massetransport. En helhetlig vurdering av 
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massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å avklare 
dette. 
 
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging: 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine 
planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv. 

 
Forvaltning av ikke-fornybare ressurser: 
Som de nasjonale forventningene legger vekt på omfatter forvaltning av 
mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer 
også å sikre tilgjengeligheten til gode mineralforekomster for framtida og kommende 
generasjoner, slik vi peker på innledningsvis. 
 
DMF anbefaler derfor at kommunen legger opp til en kartlegging av ressurstilgangen 
og behov for mineralressurser ved neste revidering av kommuneplanen, og eventuelt 
at det lages en temaplan eller kommunedelplan for mineralressurser.  
 
Datasett med forekomstene (grus og pukk og mineralressurser) finnes på GeoNorges 
kartkatalog1 og kan lastes ned derfra. Datasettene distribueres også som WMS-
tjenester, og kan legges direkte inn i kommunens egen kartløsning. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Unni Garberg 
Seksjonssjef Seniorrådgiver 
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1 GeoNorges kartkatalog 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/a26e57bc-15bd-46db-8504-6c6ed1e7c501
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/5a887d78-07ef-44c6-8941-cb8017c6328c
http://www.dirmin.no/
https://kartkatalog.geonorge.no/search

