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Uttalelse til høring av forslag til kommuneplanens arealdel for 
Nannestad kommune 2018-2035 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 4. september 2018. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.  

 
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det 
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den 
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.  
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging: 
 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en 
regional sammenheng.  

 
Akershus fylkeskommune har utarbeidet en regional plan for masseforvaltning i 
Akershus, vedtatt av fylkestinget 24.10.2016, og denne legges til grunn for arbeidet 
med massehåndtering og -forvaltning i Nannestad kommune. 
 

Om kommuneplanen 
Kommuneplanen som er til offentlig ettersyn er en revidering av gjeldende plan. Vi vil 
berømme Nannestad kommune for å ha utarbeidet en oversiktlig, lettlest og god 
kommuneplan. 
 
Masseforvaltning har fått et eget kapittel i planbestemmelser og retningslinjer til 
arealdelen. I denne fremgår det at gjenbruk av masser er sentralt, at nærhet til 
sentrale utbyggingsområder er viktig for å minimalisere transportbehov mv. 
Masseforvaltning inngår også som eget tema i KU.  
 
Nannestad kommune vurderer å ha tilstrekkelig områder regulert til massetak, og at 
de vil dekke behovet for lang tid fremover. Kommunen ser imidlertid at det vil være 
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hensiktsmessig å skaffe en oversikt over råstoffsituasjonen slik DMF påpeker, i vår 
uttalelse til varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel 25.05.2018. DMF 
oppfordrer til at det utarbeides en kommunedelplan for dette i planperioden. 

 
Mineralske ressurser i kommunen 
I Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine ressursdatabaser er det flere registrerte 
grus- og pukkforekomster som har betydning lokalt i kommunen. Det er registrert en 
pukkforekomst med regional verdi, Tangen pukkverk, denne er sikret i gjeldende og 
kommende kommuneplan ved at den er avsatt som område for råstoffutvinning.   

 
Forvaltning av ikke-fornybare mineralressurser 
Mineralske ressurser er ikke-fornybare naturressurser som kun kan utnyttes der de 
naturlig forekommer. Det er et stort behov for byggeråstoff av tilstrekkelig kvalitet, 
spesielt i bygg- og anleggsbransjen. Samtidig er det store økonomiske- og 
miljøgevinster tilknyttet å sikre at råstoffene er kortreiste.  
 
Arealdelen i kommuneplanen er det viktigste redskapet kommunen har for å sikre en 
langsiktig og forsvarlig forvalting av mineralressursene. Som de nasjonale 
forventningene legger vekt på, omfatter forvaltningen av mineralressurser ikke bare å 
avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer også å sikre tilgjengeligheten 
til gode mineralforekomster for framtiden og kommende generasjoner. I dette ligger 
det at kommunen, så langt det er mulig, bør unngå å båndlegge registrerte 
mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned forekomster el ler legger andre 
begrensninger for framtidig utnytting av ressursene. Dette kan gjøres ved å legge 
registrerte grus- og pukkressurser inn som hensynssone c) H590 sikring av 
mineralressurser i kommuneplanen. 

 
Kommentarer til næringsområder N5b, N6a og N7b  
Næringsområder N5b, N6a og N7b ligger innenfor registrerte grusforekomst 
Moreppen. Ressursen er kategorisert av NGU til å ha lokal betydning.  
 
Prinsipielt ser DMF det som uheldig at registrerte grusressurser bygges ned og 
båndlegges uten at (ut)nyttbare deler av ressursen er tatt ut først. Det fremgår 
imidlertid fra NGUs database at kun små mengder av forekomsten kan utnyttes på 
grunn av høyt grunnvannsspeil. Vi ber allikevel om at kommunen gjør en vurdering av 
om grusressursene på Moreppen kan utnyttes før ressursen bygges ned, ut over det 
som konsekvensutredningen for området nevner.   
 
Faglige råd 
DMF anbefaler at registrerte mineralske forekomster som ikke allerede er båndlagt av 
eksisterende bebyggelse og infrastruktur reguleres under pbl § 11-8 Hensynssoner til 
hensynssone c) H590) sone med særlig hensyn til mineralressurser med tilhørende 
retningslinje.  
 
Retningslinjen bør ha følgende meningsinnhold:  
«Hensynssonene H590 omfatter områder med mulig drivverdige råstoffressurser. I 
disse områdene bør det ikke tillates tiltak som vanskeliggjør fremtidig 
råstoffutvinning.» 
 
Datasett med forekomstene kan lastes ned fra GeoNorges kartkatalog Grus og pukk 
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https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/norges-geologiske-undersokelse/grus-og-
pukk/a26e57bc-15bd-46db-8504-6c6ed1e7c501  
 
DMF anbefaler videre at det utarbeides kommunedelplan for en langsiktig god og 
bærekraftig forvaltning av mineralressursene i kommunen i løpet av planperioden.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Rut Helene Langebrekke Eikeland 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Rut Helene Langebrekke Eikeland 

 
 
 

Mottakere: 

Nannestad kommune Teiealléen 31 2030 NANNESTAD 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Oslo og 

Akershus 

Postboks 8111 Dep 0032 OSLO 

 
 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/norges-geologiske-undersokelse/grus-og-pukk/a26e57bc-15bd-46db-8504-6c6ed1e7c501
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/norges-geologiske-undersokelse/grus-og-pukk/a26e57bc-15bd-46db-8504-6c6ed1e7c501

