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Uttalelse til høring av regional plan for arealbruk 2021-2030 i 
Trøndelag 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 5. mai 2021. 
 
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 
Regional plan for arealbruk (RPA) erstatter Regional plan for arealbruk Nord-Trøndelag 
fra 2013 og Regional strategi for arealbruk i Sør-Trøndelag 2014. RPA skal være et 
felles arealpolitisk rammeverk for samfunnsutviklingen i Trøndelag frem mot 2030 der 
FNs bærekraftsmål er lagt til grunn. 
 
Uttalelse fra DMF 
Vi viser til vår uttalelse til offentlig ettersyn av planprogram for regional arealbruk 
datert 20.02.2019. Der poengterte vi blant annet behovet for at kommunene burde 
være bevisste på hvor deres byggeråstoff ble hentet fra nå og i framtiden. I tillegg var 
det viktig at en slik regional plan lagde tydelige retningslinjer/ bestemmelser for 
hvordan kommunene skulle håndtere disse forekomstene i form av rutiner, 
informasjon om planverktøy og bestemmelser. Ut ifra den forelagte informasjon ser 
det ut som DMFs innspill er ivaretatt i det oversendte plandokumentene. 
 
Under punkt 5.3.2 Byggeråstoffer og massehåndtering står det at fylkeskommunen 
ikke har volumberegninger for hvor mye pukk det er i regionen. DMF gjør oppmerksom 
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på nylig utarbeidet Ressursregnskap for Trøndelag1. Rapporten viser oversikt over 
uttak og forbruk av grus- og pukkressurser i Trøndelag for 2018. Rapporten skal belyse 
ressurssituasjonen i fylket og miljøkonsekvensene av regional, og lokal transport av 
byggeråstoff. 
 
I 2018 ble det tatt ut 10,5 millioner tonn byggeråstoff i Trøndelag. Av dette var 8,7 mill. 
tonn fast fjell og 1,8 mill. tonn løsmasser. Uttaksvolumet i Trøndelag stod for ca. 10 
prosent av uttaket av byggeråstoff i Norge. Å bruke disse dataene vil gi en indikasjon 
på hvordan ressurssituasjonen i fylke kan bli nå og i framtiden.  
 
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 
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1 Ressursregnskap Trøndelag: 
https://www.dirmin.no/sites/default/files/ressursregnskap_inkvedlegg.pdf 
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