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Uttalelse til høring av planprogram og varsel om oppstart for
kommuneplanens samfunnsdel for Karmøy kommune
Ladebekken 50
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 30. april 2020.
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Om DMF
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.
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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
Karmøy kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel i inneværende
periode, og det er nå utarbeidet planprogram som legger føringer for utarbeidelsen av
samfunnsdelen. Det vil også bli vurdert hvilke utredninger som skal gjøres i forbindelse
med planprosessen.
Kommunen ønsker å styrke samfunnsdelen som styringsdokument, og i tillegg skal FNs
bærekraftmål stå sentralt.
Uttalelse til plan
Vi vil i sin helhet vise til vår uttalelse til høring av kommunal planstrategi datert
19.03.2020. Der henvises det til de nasjonale forventningene til planlegging når det
gjelder mineralressurser, viktige mineralske forekomster i Karmøy kommune samt
bærekraftsprinsipper knyttet til forvaltning av ikke-fornybare naturressurser. DMF ber
videre om at Karmøy kommune gjør en vurdering av behov for kartlegging av
ressurstilgang og behov for mineralressurser i forbindelse med revidering av
kommuneplanen.
Disse hensynene og innspillene vil i sin helhet gjelde for revidering av
kommuneplanenes samfunnsdel. DMF har ut over dette ingen øvrige merknader eller
innspill planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Karmøy kommune.

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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