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

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 24. juni 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. 
 
Saken 
Med bakgrunn i sammenslåingen av kommunene Hammerfest og Kvalsund er det 
besluttet å lage en ny arealplan for hele den nye kommunen. Hammerfest 
kommunestyre har nå vedtatt å sende planforslaget til ny arealdel for Hammerfest 
kommune 2020-2032 ut på høring. 
 
Arealreserve for bolig, fritidsbolig og næringsareal på land vurderes som tilstrekkelig 
for neste planperiode. Det legges derfor opp til en begrenset revisjon, hvor 
hovedformålet er en ny vurdering av arealer i sjø. 
 
Uttalelse 
DMF registrerer at områder for råstoffutvinning har vært grundig behandlet i 
planarbeidet. Vi ser at kommunen har vurdert mineralressurser ihh til sine 
overordnede mål og behov for byggeråstoff i kommende planperiode, at kommunen 
har vurdert hensynet til registrerte bergrettigheter i kommunen, og at reguleringsplan 
ivaretar utvinningsrettene på Ulveryggen og Nussir. Vi registrerer også at 
mineralressurser er sjekket ut i KU-en og at dette bidrar til at kommunen kan vurdere 
og prioritere ny arealbruk i forhold til eventuelle interessante mineralressurser.  
 
Kommunen viser til at det er utfordrende å avsette nye områder til råstoffutvinning 
fordi registrerte forekomster kommer i konflikt med infrastruktur, byggeområder og 
friluftsområder, noe som kommer fram av konsekvensutredningen. Vi vil derfor peke 
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på at kommunen har mulighet til å legge hensynssoner over alle mulige fremtidige 
mineralressurser. I tillegg oppfordrer vi til å utarbeide et helhetlig kunnskapsgrunnlag 
som verktøy til å lettere kunne prioritere områder til råstoffutvinning ved neste 
rullering. Et slikt kunnskapsgrunnlag kan gjerne utformes som et temakart, og bør 
inneholde oversikt over: 
  

 Alle registrerte mineralforekomster og bergrettigheter, jfr. NGUs databaser og 

DMF kartløsning 

 Områder med byggeråstoff som kommunen trenger, i dag og i fremtiden 

 Eksisterende og fremtidig mulige områder for råstoffutvinning 

 Evt. hensynssoner for mineralressurser 

 
Til slutt ber vi om at forholdet til mineralloven tas inn i reguleringsbestemmelsene, 
under punkt 2.5 Råstoffutvinning (BRU), på følgende, eller lignende, måte:  

«Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende 
forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for 
mineralforvaltning er myndighet etter loven.»   

 
 
 
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 Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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