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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 
samfunnsdel 2021 -2033 i Nærøysund kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 25. mars 2021. 
 
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 planen 
Nærøysund kommune har oversendt forslag til kommuneplanens samfunnsdel på 
høring og offentlig ettersyn. Kommuneplanens samfunnsdel omhandler tre 
satsningsområder fram mot 2033. Disse er: 

 Muligheter og utfordringer 

 Medvirkning 

 Bærekraftig Nærøysund 
 
Uttalelse fra DMF 
DMF viser til vår uttalelse til planprogram datert 26.05.2020 der vi kom med innspill til 
hvordan kommunen kan sikre tilgang til mineralressurser og gi en forutsigbarhet 
knyttet til næringen. DMF kan se at det står under «Grønn omstilling og bærekraftig 
forvaltning av naturressurser» at det skal sikres kunnskapsbasert forvaltning av 
naturmangfold og naturressursene. 
 
Nasjonale forventninger peker på at «Uttak av byggeråstoffer (Pukk, grus, sand) til 
bygge- og anleggsformål med korte transportavstander og reduserte klimautslipp er 
viktig. God arealplanlegging kan bidra til dette». I vår uttalelse til planprogrammet 
poengterte vi at kommunen burde utarbeide et kunnskapsgrunnlag om hvor det er 
tilgjengelige mineralressurser nå og i framtiden. Det er viktig at kommunens framtidige 
byggeprosjekter har tilgang på slike ressurser. Tilgang på byggeråstoff må sees i en 
regional perspektiv med tanke på hvor det er behov for masser og transportavstander. 
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Korte transportavstander reduserer utslipp og er økonomisk gunstig. Dette er et viktige 
prinsipper fra de nasjonale forventningene. 
 
Vi oppfordrer til å legge inn spesifikt «mineralressurser» under «Grønn omstilling og 
bærekraftig forvaltning av naturressurser». Kommunen skal ifølge planforslaget «Sikre 
kunnskapsbasert forvaltning av naturmangfold og naturressursene». DMF går ut i fra at 
dette gjelder også gjelder mineralressurser. I den sammenheng bør det skaffes en 
oversikt over kommunens behov og tilgang på byggeråstoff, og legge til rette for korte 
transportavstander for byggeråstoff. 
 
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. 
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