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Regional plan for arealbruk 2021-2030. Bærekraftig og stedstilpasset arealpolitikk i Trøndelag 

 

Vi viser til høringsbrev fra Trøndelag fylkeskommune (ref. 201845692-120) og ønsker med dette å 

komme med våre innspill til planstrategien.  Vi gjør oppmerksom på at vi ikke stod på den ordinære 

høringslisten.  

 

Norsk Bergindustri mener fylkeskommunen i planstrategien beskriver en god og velformulert strategi 

med en visjon om å utvikle industrien videre til fordel for nye arbeidsplasser og utvikling av regionen. 

Videre setter vi pris på at fylkeskommunen vektlegger å prioritere sikring av potensielle mineral- eller 

byggeråstoffer i kommunenes arealplaner og at sirkulær økonomi legges til grunn for 

masseforvaltning. 

 

Vi verdsetter at det i høringsutkastet vises til det pågående bærekraftsarbeidet i bergindustrien (TSM), 

som er bergindustriens forpliktelse til ansvarlig drift av virksomhetene. Det er viktig for oss å 

understreke at Bergindustrien allerede er godt i gang med innføring av dette gjennomprøvde 

rapporteringsprogrammet. Her vil vi gjerne få presentere vårt arbeid ved en senere anledning for 

fylkeskommunen.  

 

Mange av de mineraler og metaller som vi er avhengige av for å gjennomføre det grønne skiftet, 

kommer i dag fra andre verdensdeler, særlig Kina. Dette er kritisk for Europa, da dette er mineraler 

som inngår i svært mange teknologiske komponenter som vi er avhengige av i det grønne skifte. 

Dermed sitter vår verdensdel i en svært risikofylt råvareposisjon. Vi mener at Trøndelag sitter i en unik 

posisjon i dag med rik tilgang til blant annet kobber, sink, bly, skifer m.v. Her har fylket store 

muligheter til å skape nye, innovative verdikjeder. Vi oppfordrer derfor fylket til å utarbeide en egen 

handlingsplan for å sikre landsdelen høyst nødvendig tilgang til råvarer fremover. 

 

Det er ingen malmforekomster i drift i Trøndelag i dag, men det er påvist ytterligere metallressurser i 

gamle gruveområder, hvor potensiell drift bl.a. vil være avhengig av prisene på verdensmarkedet. Her 
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er vi opptatt av at slike områder allerede nå sikres gjennom kommunenes arealplaner for mulig 

fremtidig mineralutvinning.  

 

Byggeråstoff utvinnes i hele Trøndelag, hovedsakelig til et lokalt marked. Behovet for sikker tilgang til 

byggeråstoffer av riktig kvalitet er stor og økende. Det brukes store mengder grus og pukk til bygging 

av infrastruktur, og rapport bestilt fra fylkeskommunen “Ressursregnskap for byggeråstoffer, 

Trøndelag 2018”, er et bra verktøy for videre planlegging. Rapporten viser at i områder der forbruket 

er høyt, kan det bli lokal knapphet på grusressurser som ligger i tilgjengelig avstand. Gjeldende 

uttakstillatelser viser at flere av kommunene i Trøndelag vil få knapphet på grusressurser i nær framtid 

(< 20 år). Det er derfor knyttet stor usikkerhet til å prognosere levetiden for disse. Dette er særlig 

knyttet til hvilke areal som i framtiden vil være tilgjengelig for uttaksvirksomhet. Det er derfor viktig 

at kommunene og fylket sammen vurderer behovet for snarlig å sette i gang planprosesser for å sikre 

den framtidige tilgangen på ressurser. I et regionalt perspektiv er det viktig med en langsiktig 

planlegging av nye massetak for å sikre at framtidige uttaksområder ligger nært forbruksstedet. 

 

Vi har en kommentar knyttet til sammenstillingen av mål og retningslinjer i kapittel 4 og 5: 

På side 7 i høringsdokumentet står det: «R21: Mineralressurser og uttaksområder som har egenskaper 

som egner seg til for byggeråstoff skal sikres i kommunenes arealplaner». På side 76 leses R21 som 

følgende: «Områder som har egenskaper som egner seg til mineral- eller byggeråstoffer skal sikres i 

kommunenes arealplaner». Versjonen på side 76 som inkluderer mineralråstoffer må benyttes, da det 

er muligheter for å utvinne mer enn byggeråstoffer i Trøndelag. 

 

Norsk Bergindustri ber fylkeskommunen i sin strategi spesielt nevne viktigheten av å ha kartlagt de 

viktige ressursene innenfor norsk bergverk. Dette berøres under kap. 7.1.3, men det bør presiseres at 

det gjelder alle geologiske ressurser i et langsiktig perspektiv. Dette er også viktig når internasjonale 

selskaper ønsker å investere i landsdelen. Vi viser her til regjeringens forventninger om at regionale og 

lokale myndigheter forvalter råstoffene og planlegger deretter.   

  

Samtidig påpeker vi viktigheten av godt samarbeid mellom forvaltning, akademia og næringsaktører 

blant annet knyttet til kompetanse, rekruttering og fremtidig verdiskaping i landsdelen. 

  

Lykke til med det videre arbeidet og vi ser fram til et godt samarbeid i tiden framover. 

 

 

Med vennlig hilsen,  

 
Anita Helene Hall, Generalsekretær 
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