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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel 2023–2034 for Nordre Follo kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 12. oktober 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 gjøres utilgjengelig av arealbruk som utelukker 
framtidig utnyttelse. 
 
Om saken 
Nordre Follo kommune har vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2023–
2034 på høring og offentlig ettersyn. Nordre Follo kommune ble etablert 1.1.2020, 
etter sammenslåing av de to tidligere kommunene Ski og Oppegård. Gjennom 
planstrategi for Nordre Follo kommune vedtok kommunestyret at arealdelen skulle 
revideres med oppstart i 2021. Nordre Follo kommune varslet oppstart av 
kommuneplanarbeidet 8. september 2021 og sendte planprogram for 
kommuneplanen på høring med høringsfrist 1. november 2021. Kommuneplanens 
arealdel viser hovedtrekkene i dagens arealbruk og gir føringer for arealutviklingen i 
Nordre Follo kommune i planperioden. 
 
Uttalelse fra DMF 
DMF kan ikke se å ha mottatt varsel om oppstart og høring av planprogram for 
kommuneplanens arealdel, og har derfor ikke hatt anledning til å komme med en 
uttalelse tidligere i planfasen.   
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Norges geologiske undersøkelse (NGU) har registrert totalt 18 grus- og 
pukkforekomster1, og 2 malmforekomster2 i Nordre Follo kommune. DMF har ikke 
noen registrerte uttak i drift i uttaksregisteret. 
 
Datasett med forekomstene (grus og pukk og øvrige mineralressurser) kan lastes ned 
fra GeoNorges kartkatalog3. DMF og NGUs datasett distribueres også som WMS-
tjenester, og kan legges direkte inn i kommunens egen kartløsning. 
 
Masseforvaltning 
DMF viser til regional plan for masseforvaltning4 utarbeidet av gamle Akershus 
fylkeskommune som nå skal videreutvikles gjennom regional plan for areal og 
mobilitet i Viken fylke. Planen ser blant annet på behovet for arealer til mottak og 
deponi av overskuddsmasser, og det fremtidige behovet for byggeråstoffer i regionen. 
Nordre Follo er en kommune i vekst som vil være tjent med å kartlegge behov for 
byggeråstoff og tilrettelegging for foredling av overskuddsmasser for å imøtekomme 
ønsket utvikling. Videre kan tilrettelegging for masseforvaltning lokalt skape 
arbeidsplasser i kommunen. DMF kan ikke se at dette er en utfordring kommunen har 
tatt stilling til i forslaget som nå er på høring. Mye av utslippene av klimagasser ved 
uttak av byggeråstoff skjer gjennom transport5, så å sikre sirkulære løsninger for 
byggeråstoffer kan utgjøre en vesentlig del av kommunens forpliktelser til FNs 
bærekraftsmål, blant annet 12.2) og 12.5)6. 
 
Plankrav 
I punkt 2.1 siste ledd i forslag til bestemmelser, er det plankrav for «andre tiltak som i 
vesentlig grad endrer landskapet og kan ha konsekvenser for landskapsbilde eller 
biologisk mangfold». DMF vurderer at etablering eller utvidelse av masseuttak faller 
inn under denne bestemmelsen. Kravet er i tråd med DMFs generelle anbefaling om at 
masseuttak bør ha reguleringsplan. Reguleringen legger forutsigbare rammer for den 
framtidige råstoffutvinningen, og bidrar til å sikre åpenhet, forutsigbarhet og 
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. 
 
Kommunen kan også vurdere å ta inn en retningslinje tilknyttet bestemmelse 2.1 som 
informerer om at uttak over 500 m3 er meldepliktig, jf. mineralloven § 42, uttak over 
10 000 m3 krever driftskonsesjon, jf. mineralloven § 43, og at DMF er myndighet etter 
loven. 
 
Konsekvensutredning 
DMF har gått gjennom arealinnspillene og har ikke funnet at noen av forslagene til ny 
arealbruk berører kjente mineralforekomster. Det kommer ikke frem at 

                                                           
 
1 Grus-, pukk- og steintippdatabasen: 
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag_KS.Alle_fkom_komm?p_kommunenr=3020  
2 Malm-, industrimineral- og natursteindatabasen: https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_ 
list_fkom_ks.Alle_fkom?p_kommunenr=3020R&p_sprak=N  
3 GeoNorges kartkatalog: https://kartkatalog.geonorge.no/  
4 Masseforvaltning i kommunene: https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/massefor 
valtning-i-kommunene/?print=1&securelevel=token  
5 Harde fakta om mineralnæringen 2021:  
https://dirmin.no/sites/default/files/harde_fakta_-_oppslag.pdf  
6 Ansvarlig forbruk og produksjon:  
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon  

https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag_KS.Alle_fkom_komm?p_kommunenr=3020
https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom_ks.Alle_fkom?p_kommunenr=3020R&p_sprak=N
https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom_ks.Alle_fkom?p_kommunenr=3020R&p_sprak=N
https://kartkatalog.geonorge.no/
https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/masseforvaltning-i-kommunene/?print=1&securelevel=token
https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/masseforvaltning-i-kommunene/?print=1&securelevel=token
https://dirmin.no/sites/default/files/harde_fakta_-_oppslag.pdf
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon
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mineralressurser har vært et tema i forbindelse med konsekvensutredningen av 
arealinnspill til arealdelen. I arbeidet med arealdelen må kommunen identifisere 
vesentlige virkninger av forslag til endret arealbruk på viktige mineralressurser, jf. 
Forskrift om konsekvensutredninger § 21. Kartdata fra NGU for grus og pukk7, og 
industrimineraler, naturstein og metaller8, bør ligge til grunn. Ved utarbeidelsen av 
konsekvensutredningen er det benyttet NGU sitt løsmassekart som grunnlag for 
vurderingen av naturressurser. Dette kan føre til at mineralske ressurser som er eller 
kan bli viktig i fremtiden bygges ned og blir utilgjengeliggjort.  
 
 
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 Henning Sigstad 
seksjonsleder rådgiver 
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7 GeoNorge – grus og pukk: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/grus-og-pukk/a26e57bc 
-15bd-46db-8504-6c6ed1e7c501  
8 GeoNorge – mineralressurser: industrimineral, naturstein og metaller: 
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/mineralressurser-industrimineral-naturstein-og-
metaller/5a887d78-07ef-44c6-8941-cb8017c6328c  
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