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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel for Froland kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 21. juni 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 planen 
Froland kommune ønsker innspill til forslag til kommuneplanens arealdel. Planen har 
søkelys på næringstomter som er egnet til kraftkrevende og grønn industri.  
 
Uttalelse fra DMF 
DMF viser til uttalelse gitt til varsel om oppstart datert 16.11.2021 hvor vi blant annet 
opplyste om at mineralressurser skal være tema i konsekvensutredningen. Vi kan ikke 
se at konsekvensutredningene har mineralressurser som tema. Nye arealforslag som 
berører mineralske forekomster, bør vurderes og beskrive tiltakets påvirkning på 
forekomsten. 
 
DMF har gjennomgått nye arealforslag, og har følgende merknader: 
 
Gbnr: 37/2 deler av eiendommen er foreslått som 5220-spredt fritidsbebyggelse, og 
deler av området berører registrering av gammel gruveåpning. Kommunen bør vurdere 
hvordan fritidsbebyggelse og eventuell risiko knyttet til gruveåpningen kan håndteres i 
planen. Kommunen kan vurdere både faresoner og bestemmelser til arealformålet. 
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Gbnr: 12/1 deler av eiendommen er foreslått til 1110-boligbebyggelse, og berører 
forekomsten Stien-rynnemyr1 som er verdivurdert av Norges geologiske undersøkelse 
(NGU) til å ha liten betydning, DMF er kjent med at det har vært tatt ut masser fra 
forekomsten. Området består av spredt bebyggelse og DMF vurderer at et fremtidig 
kommersielt masseuttak er lite sannsynlig. Det framgår ikke av utredningen at det er 
en forekomst i området, kommunen bør derfor vurdere om ny arealbruk er i tråd med 
hvordan kommunen ønsker å forvalte ressursene lokalt. 
 
Gbnr 24/11 som er foreslått som 1110 Boligbebyggelse berører forekomsten Reierstøl 
planteskole2 og er verdivurdert av NGU til å ha liten betydning. DMF er kjent med at 
det tidligere har vært uttak fra forekomsten. Det framgår ikke av utredningen at det er 
en forekomst i området, kommunen bør derfor vurdere om ny arealbruk er i tråd med 
hvordan kommunen ønsker å forvalte ressursene lokalt Dersom tiltaket forutsetter 
uttak av masser, minner DMF om at mineralressurser er en ikke-fornybar ressurs, og 
kvalitetsmasser bør utnyttes til egnede formål fremfor å deponeres permanent.  
 
Gbnr 52/1 er foreslått som 1400 idrettsanlegg. Deler av området berører forekomst 
Bergemoen3 som er verdivurdert av NGU til liten betydning. Det framgår ikke av 
utredningen at det er en forekomst i området, kommunen bør derfor vurdere om ny 
arealbruk er i tråd med hvordan kommunen ønsker å forvalte ressursene lokalt. 
Området ligger nært etablerte Stemstea massetak som er avviklet. Planen bør beskrive 
hvordan påvirkning tiltaket har for tilgangen til ressursen i forekomsten.  
 
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 Kristine Stenvik 
seksjonssjef   rådgiver 
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1 NGU faktaark Stien-rynnemyr 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=99003 
2 NGU faktaark Reierstøl planteskole: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=99053 
3 NGU faktaark Bergemoen: 
https://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/?extent=126074,6510765,130074,6514765&pin=tru
e&map=0 
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