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Vegårshei kommune Dato: 27.11.2018

Molandsveien 11 Vår ref: 18/03654-2

4985 VEGÅRSHEI Deres ref: 2018/722

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid med rullering av

kommuneplan og offentlig ettersyn av planprogram for Vegårdshei

kommune

Leiv Erikssons vei 39 Direktoratet for mineralforvaltning  med Bergmesteren forSval bard (DMF) visertil
”"”” 3021 ”de ovennevnte sak, datert 12. oktober2018. Ved en inkurie ble saken ikkeekspederttil
N<7441  Trondheim _ _ . .

rett tld og Vl beklager noe forsmket utse ndi ng.
TELEFON  +  47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no DMF  erstatens sentrale fagmyndighet  ved forvaltning og utnytting av mineralske

ressurser, og har et særlig ansvarfor at mineralressurser blir ivaretatti plansaker.
WEB  www.dirmin.no

GiRO  7694.05.05883

swrrr  DNBANOKK

EAT-i  N05376940505883

ORGNR.  NO 974 760 282

Om saken
Vegårshei kommune skal rullere kommuneplanens samfunns- ogarealdelfor2019 -
2031, og har lagt planprogram for rullering av arealdelen ut til offentlig ettersyn.

Samfunnsdelen skal revideres og oppdateres i tråd med dagens utfordringsbilde. På

bakgrunn av grundigvurdering avarealbehov ved forrige rulleringi  2014, legges det i

denne runden opp til en begrenset rullering avarealdelen. Deterbehovfor

oppdateringerogjusteringer, samt vurderinger nårdetgjelderfølgende hovedtema:

sentrumsnære næringsområder; utbyggingi strandsone; vann- og avløpsanleggi

eksisterende hyttefelt; vurdering av prioritering ved utbygging av kommunale

boligområder; kulturminneplan og spredt bebyggelsei LN F.

SVALBARDKONTOR

TELEFON  +47 79 02  12  92

Viktige føringerfor mineralressurseri planarbeidet
INasjonale forventningertil regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig

resolusjon 12.juni  2015, heterdet at Norge har store mineralressursersom det

moderne samfunnet harbehov forog utvinning kan gi grunnlagforverdiskaping. Den

regionale og kommunale arealplanleggingen erviktigforå sikre tilgjengelighet til gode
mineralforekomsteri fremtiden, og forå ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.

Regjeringensforventningertil regional og kommunal planlegging:

. Fylkeskommuneneogkommunenesikrertilgjengelighettilgode
mineralforekomsterfor mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre

samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på bygge råstoffer ses i en

regional sammenheng.

Innspillfra DMF
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Ut i fra kartbasene til Norges geologiske undersøkelse (NGU) erdet registrertflere

mineralske forekomster av verdi innenfor Vegårshei kommune, og ett uttakssted;

Vegarheim pukkverk.

Som de nasjonale forve ntningene leggervekt på, omfatterforvaltningen av mineralske

ressurserikke bare å avsette nye områderfor råstoffutvinning. Det innebærer også å

sikre tilgjengeligheten til gode mineralfore komsterforframtiden og kommende

generasjoner. ldette liggerdet at kommunen så langt deter mulig, børunngå å
båndlegge registrerte mineralressursergjennom arealbruk som bygger ned

forekomster, eller legge andre begrensningerforframtidig utnytting av ressursene.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel har som mål å ha en langsi ktigtenkning rundt

arealbruk, utbygging av infrastruktur, steds— og sentrumsutvikling, næringsutvikling og

samfunnsutviklingi bred forstand.

Når detgjelder klima og miljø, mener DMF at ikke —fornybare ressursersom

mineralressurser børsikres og utnyttes i stedetforå bygges ned. Det er også et

klimavennligtiltakå sørge forå ha tilgangtil lokale uttaksom dekker behovetfor
byggeråstofftil formål som boliger og vege r, og dermed hindre langtransport av

masser. Allerede påbegynte massetak og steinbrudd bør, hvis det ergrunnlagfor det,

utvidesforå utnytte ressursenetil detfulle. Detteerå anse som mer bærekraftigenn

å ha mange små uttak med dårlig utnyttelse.

DMF visertil Harde fakta om mineralnæringen —mineralstatistikk 2016 som er

tilgjengelig på våre nettsteder www.dirmin.no. Kanskje særlig relevant for kommunen

sin samfunnsdel er kapittel 8Miljø og bære kraft, som blant annet gjørgreierfor

forholdet mel lom byggeråstoff og klimautslipp fra mineralnæringen som følge av

transportavstander.

Kommuneplanens arealdel

DMF anbefalerat NGUs kartbaser med oversikt over mineralske ressurseri kommunen

legges til grunn fordetvidere planarbeidetl. Dette gjelderspesielti denne omgang ved

vurdering av spredt bebyggelse i LNFR-områder.

DMF anbefalerat det gjøres en grundig vurdering av ressurssituasjonen og behovet for

mineralske ressurser(herunder byggeråstoff til utbedring av veg, samt bygging og

tilrettelegging av areal) i kommunen i detvidere arbeidet med ny kommuneplan.

Gjennom god planlegging kan kommuneneskaffesegen oversiktoverhvorlangtfrem i

tid eksisterende massetak og områderfor råstoffutvinning dekker behovet for
bygge råstoff.

I henhold til forskrift om konsekvensutredning §  21 skal konsekvensutredningen

identifisere og beskrive mineralressursersom kan bli påvirket av planen og vesentlige

1  Pukk og grus;

htt : a s.n u.no ls oradb minres Mi list fkom.Alle fkom? kommunenr=0912R& s rak=

N

Malm, industrimineral og naturstein;

htt : a s.n u.no ls oradb rus GP O sla .Alle fkom komm? kommunenr=912
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virkningerforviktige mineralressurserskal vurderes. Mineralske ressurser bør utredes

som tema undernaturressurser nårdet utredes konsekvenserforarealformål. DMF

anbefalerogså at det  i  det videre planarbeidetvurderes om determuligå benytte

stedegne masseri forbindelse med større utbyggingsformål.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se

hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlighilsen

Dragana BericSkjØstad Håvard Hammerstad

seksjonsleder rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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