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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplan 2022–
2034 for Nes kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 25. mai 2022. 
 
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. 
 
Om saken 
Nes kommune har vedtatt å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel ut på høring og offentlig ettersyn.  
 
Uttalelse fra DMF 
DMF viser til vår uttalelse til oppstart og høring av planprogram, datert 20. august 
2021. I uttalelsen ga vi innspill om blant annet: 

- Nasjonale forventninger til mineralforvaltning 
- Samfunnsdelen 

o Vurderinger om tilgangen til råstoff er tilstrekkelig for å møte 
fremtidens behov 

o Bærekraftig utvinning av mineralressurser 
o Gjenvinning av masser 

- Arealdelen 
o Avsetting av områder til råstoffutvinning 
o Hensynssoner for mineralressurser 
o Innspill til bestemmelser 
o Vurdering av mineralressurser i konsekvensutredningen 

 
Samfunnsdelen 
I samfunnsdelen står det at planarbeidet skal svare ut hvordan kommunen kan sikre 
bærekraftig massehåndtering under temaet klimaendringer og -tilpasninger. DMF kan 
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ikke se at dette er vurdert videre i samfunnsdelen, men er et tema som drøftes i 
planbeskrivelsen til arealdelen. 
 
DMF kan ikke se at det er gjort vurderinger knyttet til våre innspill til samfunnsdelen. 
Kommunen bør vurdere å være konkrete om hva som er kommunens strategi for den 
lokale ressursforvaltningen. Tilgangen på ressurser bør drøftes, sammen med en 
vurdering av om tilgangen på byggeråstoffer dekker både dagens og framtidig behov. 
Dette vil gi bedre kobling til arealdelen, eksempelvis gjennom å sikre økt tilgjengelighet 
og synliggjøring av mineralressurser. Virksomheter knyttet til mineraluttak er en 
stedbunden næring og økt synliggjøring av mineralressurser henger derfor tett 
sammen med kommunens arealstrategi om rett næring på rett sted.  
 
Arealdelen 
DMF anser at våre innspill om mineralressurser og råstoffutvinning er ivaretatt i 
planbestemmelsene og i planforslaget. Det er avsatt areal til utvidelse av eksisterende 
uttak. Dette skaper forutsigbarhet i kommunen for tilgangen på ressurser tilknyttet det 
enkelte uttak og for drivere av uttakene. Vi registrerer at kommunen har vurdert 
mineralske forekomster i konsekvensutredningen av innspill til nye arealformål. DMF 
har gått igjennom konsekvensutredningen og har ikke funnet foreslått ny arealbruk 
som berører kjente forekomster, masseuttak i drift eller områder med bergrettigheter. 
 
 
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 
 
 

Lars Libach Henning Sigstad 
seksjonsleder rådgiver 
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