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Uttalelse vedrørende høring av kommunedelplan for Elverum 
byområde og Leiret i Elverum kommune.  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 7. november 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.  

 
Innspill fra DMF 
Som de nasjonale forventningene legger vekt på, omfatter forvaltningen av mineralske 
ressurser 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 som mulig, bør unngå å 
båndlegge registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned 
forekomster, eller legger andre begrensninger for framtidig utnyttelse av ressursene.  
 
Ut i fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine kartdatabaser er det registrert flere 
elv- og breavsetninger av grus langs både øst- og vestsiden Glomma.  I de vedlagte 
kommunedelplanene er mye av dette området avsatt til boligformål og LNF. Store 
deler av denne ressursen er videre i dag bygd ned. DMF ber likevel om at det gjøres en 
vurdering om stedegne masser som ikke allerede er nedbygd kan utnyttes i 
utbyggingsprosjektene før ressursen blir båndlagt. 
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Det legges opp til utvikling i bykjernen, noe som kan kreve tilgang på byggeråstoff. 
Elverum kommune ønsker å være en klima og miljøkommune, og ha et fokus på en 
bærekraftig utvikling. DMF kan ikke se at det er gjort noen vurdering av kommunens 
ressurssituasjon, og anbefaler ut fra et klima og miljøperspektiv at det i det videre 
planarbeidet gjøres en vurdering rundt transportbehovet og hvor eventuell 
byggeråstoffet skal hentes fra.  
 
Vi kan ikke se å ha mottatt varsel om oppstart for kommunedelplanene og benytter 
muligheten til å minne om at plansaker skal oversendes DMF for uttalelse jf. plan og 
bygningsloven §§5-1 og 5-2. Dette gjelder alle planer på kommuneplannivå, samt alle 
område/reguleringsplaner som berører registrerte forekomster av mineralske 
ressurser eller bergrettigheter gitt i henhold av mineralloven og alle planer som 
omfatter masseuttak. Planer skal forelegges DMF for mulighet til uttalelse både ved 
varsel om oppstart og offentlig ettersyn. Dersom kommunen er usikker på om nevnte 
forhold blir berørt, kan kommunen oversende planer for vurdering av om planen 
kommer inn under DMF sitt ansvarsområde. 
 
I tillegg viser vi til §11-14 i plan og bygningsloven der det står at frist til å gi uttalelse og 
eventuelt fremme innsigelse til planforslaget skal være minst seks uker, og ikke 20 
dager som ble vårt tilfelle i denne saken. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Kristine Bye 
seksjonsleder rådgiver 
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