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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommunal planstrategi 
for Frøya kommune 2020–2024 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 20. august 2020. 
 
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 planstrategien 
Frøya kommune ber om innspill til utarbeiding av ny planstrategi for inneværende 
planperiode. Planstrategien skal ta stilling til hvilke spørsmål som er viktige å arbeide 
med for den nyvalgte kommunale planmyndigheten. Ved behandlingen skal 
kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen skal revideres, helt eller delvis. 
 
Uttalelse fra DMF 
Vi viser til vår uttalelse til varsel om oppstart datert 28.04.2020. I uttalelsen viser vi 
blant annet til hvordan de nasjonale forventningene til regional og kommunal 
planlegging omtaler planlegging rundt mineralforekomster og tilhørende tema.  
 
Planstrategien poengterer at viktige mineralske forekomster skal sikres i planene og bli 
vurdert mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Det nevnes også at tilgangen 
til, og lagring av, byggeråstoff skal sees i et regionalt perspektiv. I tillegg skal 
masseuttaket på Steinsvatnet utvides for å sikre kommunen tilgang på masser. 
 
Mineralske ressurser er ikke-fornybare naturressurser som kun kan tas ut der de 
naturlig forekommer. Mineralindustrien i Norge bidrar med en rekke mineraler som er 
nødvendig for samfunnet, den skaper arbeidsplasser og gir positive ringvirkninger i 
lokalsamfunnet. Stabil og forutsigbar ressurstilgang er viktig, ikke bare for pågående 
mineralvirksomhet, men også for virksomheter og produksjon som er avhengig av 
mineralressurser som råvare. Tilgang på byggeråstoffer spesielt er i mange tilfeller 
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avgjørende for å kunne realisere planlagte utbyggingstiltak. God planlegging og 
synliggjøring av mineralressurser, på kommunalt og regionalt nivå, bidrar også til å gi 
mineralnæringen forutsigbare rammebetingelser på kort og lang sikt. DMF er derfor 
positive til kommunens vurdering i planstrategien og har dermed ingen merknader til 
høring og offentlig ettersyn av kommunal planstrategi for Frøya kommune 2020-2024. 
 
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 Bye 
seksjonsleder rådgiver 
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