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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av regional plan for klima, 
energi og miljø for Innlandet 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 20. februar 2023. 
 
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.  
 
Om planen 
Hensikten med planen er utforming, konkretisering og koordinering av et offensivt 
klima, energi og miljøpolitikk for Innlandet. Klima- og miljøhensyn skal veie tungt i alle 
samfunnsspørsmål, og naturressursene skal forvaltes på en bærekraftig måte og skape 
nye arbeidsplasser. Innlandet skal ta en ledende posisjon i det grønne skiftet og 
omstille seg til bruk av fornybar energi. Planen foreslår tre hovedmål fram til 2030, et 
til hvert av planens hovedområder: 

1. Innlandet er omstilt til lavutslippssamfunnet og er forberedt på et klima i 
endring.  

2. Innlandet har en ledende posisjon i omstillingen til, og bruk og produksjon av 
fornybar energi.  

3. Innlandet tar vare på miljø, kulturmiljø og naturmangfold gjennom bærekraftig 
forvaltning. Under hvert av hovedmålene er det tre delmål som på et lavere 
nivå synliggjør hva som skal løses 

 
Uttalelse fra DMF 
DMF ga uttalelse til høring av planprogrammet for planarbeidet den 07.05.2021. Her 
viste vi til de nasjonale forventningene til forvaltning av viktige mineralressurser og 
mente det burde utarbeides konkrete overordnede strategier for bruk og vern av 
fylkets mineralske ressurser. DMF registrerer at fylkeskommunen i liten grad har fulgt 
opp våre innspill til planarbeidet.  
 
Masseforvaltning 
I planprogrammet står det at «bærekraftig massehåndtering er et av flere momenter 
som må vurderes i grønn omstilling». DMF savner at tilrettelegging for gjenbruk av 
byggeråstoffer er omtalt i planen, og knyttet opp mot et konkret tiltak. DMF anser bruk 
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av overskuddsmasser fra anleggsvirksomhet er et viktig ledd i en mer bærekraftig 
mineralressursforvaltning, og i tråd med prinsippene om sirkulær økonomi. DMF 
vurderer at temaet kan havne inn under strategi 1.1 og 1.3 under punkt 5.1 om 
Innovasjon og næringsutvikling for grønn omstilling i Innlandet.   
 
Utslippsreduksjon 
Harde fakta om mineralnæringen 20211 viser at gjennomsnittlig transportavstand for 
byggeråstoff i Innlandet var omtrent 20 km med lastebil i 2021. Langsiktig og regional 
planlegging av nye masseuttak og -mottak kan bidra til å redusere utslipp av transport 
av tunge masser. DMF vurderer at strategier for reduksjon av utslipp fra 
mineralnæringen havner inn under strategi 2.3 under punkt 5.2 Arealbruk og 3.3 i 
punkt 5.3 Redusere klimagassutslipp.  
 
Mineralske forekomster  
Under tema arealbruk ba vi om at den kommende planen bidrar til en helhetlig og 
langsiktig forvaltning av ikke-fornybare mineralske ressurser. DMF savner at fylket har 
drøftet forvaltning av mineralressursene eller langsiktig tilgang til byggeråstoff, under 
tema arealbruk.  
 
 
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. 
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1 Harde fakta om mineralnæringen – mineralstatistikk 2021: https://dirmin.no/harde-fakta-om-
mineralnaeringen-mineralstatistikk-2021  
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