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Uttalelse med innsigelse til høring og offentlig ettersyn av 
kommuneplan for Lier kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 25. oktober 2018. Vi viser også til vår uttalelse til 
forhåndshøring, datert 18. april 2018. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i saker etter 
plan- og bygningsloven.  

 
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det 
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den 
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.  
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging: 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en 
regional sammenheng. 

 
Mineralske ressurser er ikke-fornybare naturressurser som kun kan utnyttes der de 
naturlig forekommer. Det er et stort behov for byggeråstoff av tilstrekkelig kvalitet, 
spesielt i bygg- og anleggsbransjen. Samtidig er det store økonomiske- og 
miljøgevinster tilknyttet å sikre at råstoffene er kortreiste. 
 
Kommuneplanens arealdel er det viktigste redskapet kommunen har for å sikre en 
langsiktig og forsvarlig forvalting av mineralressursene. Som de nasjonale 
forventningene legger vekt på, omfatter forvaltningen av mineralressurser ikke bare å 
avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer også å sikre tilgjengeligheten 
til gode mineralforekomster for framtida og kommende generasjoner. I dette ligger det 
at kommunen, så langt det er mulig, bør unngå å båndlegge registrerte 
mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned forekomster eller legger andre   
begrensninger for framtidig utnytting av ressursene. 
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Innsigelse 
DMF fremmer innsigelse til kommuneplanens arealdel for Lierskogen pukkverk for 
endring av arealformål fra råstoffutvinning til næringsbebyggelse. Planen har et 
mangelfullt vurderingsgrunnlag i planbeskrivelse og konsekvensutredning for den 
nasjonalt viktige pukkforekomsten Lierskogen pukkverk. Planen er dermed heller ikke i 
tråd med de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging.  
 
Det fremmes også innsigelse til planbestemmelse § 11-10 Sikring av utnyttelsen av 
mineralressurser for område 4 Pukkverket, da bestemmelsen ikke ansees å være 
tilstrekkelig for å en forutsigbar drift av det eksisterende pukkverket.  
 
Innsigelsen er begrunnet i følgende punkter: 

- Planen begrunner og redegjør ikke for hvordan endringen av arealformål i 
kommuneplanen ivaretar muligheten til å utnytte ressursene innenfor en 
forekomst av nasjonal betydning. 

- Konsekvensutredningen til planen har ikke tilstrekkelige vurderinger av hva 
som vil være konsekvensene av ny plan for området omfattet av forekomsten 
«Lierskogen pukkverk».   

- Planbestemmelsen i § 11-10 ansees for å være for generell og lite egnet til å 
ivareta en langsiktig utnyttelse av forekomsten innenfor avsatt formål 
næringsbebyggelse. 

 
Lierskogen - forekomst av nasjonal betydning 
Uttaket ved Lierskogen drives fra pukkforekomsten Lierskogen pukkverk, en forekomst 
som Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vurdert til å ha nasjonal betydning som 
byggeråstoffressurs. Denne vurderingen er blant annet basert på at uttaket leverer 
betydelige volum kvalitetsmasser til et viktig geografisk forbruksområde og har en 
gunstig beliggenhet tilknyttet forbruksområdet. Forekomster av nasjonal betydning 
omfatter mineralske ressurser som har potensial for betydelig framtidig verdiskaping, 
har unike kvaliteter eller er særdeles viktig for nasjonal infrastruktur. De kan også 
omfatte forekomster av kritiske råstoffer, som er særlig viktig for samfunnets behov og 
der det samtidig er risiko for knapphet.  
 
Uttaket ved Lierskogen 
Ved Lierskogen har det vært drift i nærmere 60 år. I den perioden har uttaket levert 
naturressurser samfunnet har hatt et økende behov for. I 2017 ble det fra Lierskogen 
solgt over 350 000 tonn stein, hovedsakelig til vegformål, for omtrent 39 millioner 
kroner. Dette gav arbeid til 14 ansatte direkte tilknyttet uttaket. Det vil være en 
betydelig videre verdiskaping ved bruken av ressursene og en betydelig større 
sysselsetting i den videre næringskjeden. Tallene er hentet fra driftsrapport for uttaket 
i 2017 og inngår i den årlige mineralstatistikken1. For å sikre forutsigbarhet for 
næringsdrivende i kommunen som leverer tjenester og produkter av stor verdi for 
samfunnet, godt utenfor Liers kommunegrense, er det derfor også av betydning at 
områdene ikke båndlegges.   

                                                                 
 
1Harde fakta om mineralnæringen – mineralstatistikk 2017 
https://dirmin.no/sites/default/fi les/dirmin-statistikk_2017_ny.pdf 

https://dirmin.no/sites/default/files/dirmin-statistikk_2017_ny.pdf
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Behov for nødvendige byggeråstoffer 
I det sentrale Østlandsområdet er det i dag et betydelig behov for å sikre tilgangen på 
nødvendige byggeråstoffer. Det er en sammenheng mellom behovet for nødvendige 
ressurser til bygg og anlegg og antallet innbyggere i et område. Flere store uttak i 
regionen er allerede avviklet og presset på de øvrige uttakene er derfor stort. Redusert 
tilgang på nødvendige ressurser kan også medføre store samfunnsmessige kostnader 
og miljømessige konsekvenser. Dersom masser må transporteres over større avstander 
på grunn av redusert tilgang på ressurser, vil den reduserte ressurstilgangen kunne 
bety økte byggekostnader, økte utslipp fra transport og økt slitasje på veg og 
infrastruktur som følge av den økte transporten. 
 
Et eksempel på negative konsekvenser som kan følge av redusert tilgang på stein fra 
Lierskogen er økte utslipp: Det transporteres anslagsvis 1200 lass stein daglig, i all 
hovedsak på vei, til Oslo fra omliggende kommune ( innenfor en radius på om lag 30 
kilometer). Dette står for et utslipp av 7,6 millioner tonn CO2 ekvivalenter årlig. Økte 
utslipp kan derfor være en konsekvens dersom stein fra Lierskogen må erstattes med 
mer langreist stein. 
 
DMF mener derfor det er vesentlig at de viktigste forekomstene sikres mot 
arealbruksendringer som kan være til hinder for utnyttelsen av ressursene. DMF 
mener også at det er spesielt viktig at forekomster der det eksisterer uttak i dag blir 
utnyttet i større grad framfor at det blir åpnet nye uttaksområder.  
 
Utdypning av innsigelse til endring av arealformål Lierskogen pukkverk til 
næringsområde og til planbestemmelse § 11-10 
Planbestemmelse § 11-10 
I forslag til kommuneplanens bestemmelse § 11-10 Sikring av utnyttelsen av 
mineralressurser fremgår det at «Ved utarbeidelse av reguleringsplan for område 4 
Pukkverket og 19 Lyngås grustak skal det vises at utbyggingen ikke er til hinder for 
utnyttelse av de nasjonalt viktige mineralressursene.»  Etter DMF sin vurdering er 
bestemmelsen for generell. Bestemmelsen beskriver ikke på hvilken måte en eventuell 
utbygging skal skje for å ikke hindre utnyttelsen av resterende del av 
mineralforekomsten.  
 
Arealformålet 
I vår uttalelse til forhåndshøring av kommuneplanens arealdel, datert 18.04.2018 ber 
vi om at det gjøres vurderinger blant annet knyttet til utnyttelse av gjenstående 
ressurser, hvordan endring av arealformål kan påvirke forekomsten og muligheten til å 
ta ut ressurser utenfor dagens uttaksområde. DMF kan ikke se at det i foreliggende 
planforslag til kommuneplanens arealdel for Lier kommune gjøres slike vurderinger, 
verken i konsekvensutredningen eller planbeskrivelsen. 
 
DMF mener at kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for endring av arealformål fra 
råstoffutvinning til næringsbebyggelse er mangelfullt. DMF sin innsigelse er derfor 
basert på at det i stor grad mangler informasjon i planen som gir opplysninger om 
hvordan endringen av arealformål ved Lierskogen fortsatt ivaretar forekomsten med 
nasjonal betydning.  
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Mangelfullt vurderingsgrunnlag i konsekvensutredningen 
Konsekvensutredningen av arealdelen skal beskrive virkninger for miljø og samfunn av 
nye utbyggingsområder eller vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder. 
Etter vår vurdering er konsekvensutredningene mangelfulle ved at tiltakenes 
påvirkning for samfunn og miljø ikke kan sies å være reelt vurdert i planforslaget.  
 
Forholdet til naturressurser, herunder mineralressurser, er tatt inn som tema for 
konsekvensutredning - noe som er positivt. Imidlertid bærer utredningen preg av å 
være en opplisting av tema som berøres snarere enn en konkret vurdering av 
tiltakenes konsekvenser for råstofftilgang og råstoffbehov i kommunen og i  en regional 
sammenheng.  
 
DMF har gjennom plan- og bygningsloven et spesielt ansvar for å ivareta forekomster 
med mineralske ressurser som har nasjonal og vesentlig regional betydning. 
Konsekvensutredningen må derfor ha tilstrekkelig informasjon som muliggjør at DMF 
kan vurdere om ressursene blir ivaretatt i henhold til de nasjonale forventningene og 
forblir tilgjengelige for framtida. Informasjonen i konsekvensutredningen er 
mangelfull. Det er derfor vanskelig å kunne si noe om planens virkning på verdiene 
DMF er satt til å forvalte.  
 
Forslag til alternativ arealbruk 
I Langsiktig arealstrategi for Lier 2009 – 2040, vedtatt 2/9-2008, fremgår det at «Innen 
neste rullering av kommuneplanen skal man vurdere alternativ bruk av områdene 
knyttet til Lierskogen pukkverk og massetak etter at driften avvikles.»  
 
Konsekvensutredningen eller planbeskrivelsen sier ikke noe om tidsperspektivet for 
drift av Lierskogen pukkverk, men etter det vi forstår vil det være drift frem til 2034.  
Kommuneplanens arealdel vil være gjeldende frem til 2028 og etter vårt syn burde 
derfor arealformålet fortsatt være råstoffutvinning i planperioden. Uavhengig av 
hvilket arealformål som velges må planlagt arealbruk, som kan redusere mulighetene 
for å utnytte ressursene i forekomsten, følges av bestemmelser som ivaretar hensynet 
til råstoffutvinningen der etterbruken av området er beskrevet nærmere.  
 
Faglige råd 
DMF har følgende faglige råd til kommuneplanens arealdel for Lier kommune:  
 
Gitt nasjonale forventninger skal kommunene sikre tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster for mulig utvinning. Det er derfor etter DMF sitt syn viktig å sikre 
forekomstene i et langsiktig perspektiv og hindre arealbruk som båndlegger 
forekomstene. Dette kan gjøres gjennom bruk av hensynssone med tilhørende 
retningslinjer. 
 
Pukkforekomsten Lierskogen pukkverk 
DMF mener at hele pukkforekomsten registrert som «Lierskogen pukkverk» i NGUs 
database bør avsettes i kommuneplanen under pbl § 11-8 Hensynssoner til 
hensynssone c) H590) sone med særlig hensyn til mineralressurser med tilhørende 
retningslinje.  
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Retningslinjen bør ha følgende meningsinnhold:  
«Hensynssonene H590 omfatter område med drivverdige råstoffressurser. I 
dette områdene bør det ikke tillates tiltak som vanskeliggjør fremtidig 
råstoffutvinning.  
 
Nært opp til den viktige pukkforekomsten Lierskogen pukkverk bør det ikke 
gjennomføres tiltak som båndlegger arealene eller på annen måte 
vanskeliggjør utnytting av ressursene, som bygging av bolig- og 
fritidsbebyggelse, samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur m.m.» 

 
Øvrige merknader til planen 
Lyngås grustak 
For Lyngås grustak mener DMF at hensynet til ivaretakelse og utnyttelse av 
grusforekomsten ivaretas gjennom planbestemmelse § 11-10 og gjennom 
kommuneplanens arealdel der resterende uutnyttede deler av forekomsten er avsatt 
til råstoffutvinning, vi har ingen ytterligere kommentarer til uttaket på Lyngås.  
 
Toverud massetak 
Det er et nytt område for råstoffutvinning og et område for råstoffutvinning og 
næringsbebyggelse i planforslaget for Toverud massetak. Tiltakshavers utredninger av 
naturverdier og kart for avgrensing av områdene er vedlagt høringen. Det har blitt tatt 
ut masser fra et uttak ved Toverud, NGU har også kartlagt en forekomst der ressursene 
er utraste urmasser. DMF mener det er positivt at uttaket blir tatt inn i 
kommuneplanen. Vi anbefaler også at det stilles krav om regulering av tiltakene.  
 
Boligområde vest for Lierskogen (Hennummarka) 
Boligområdet vest for uttaket har blitt videreført fra tidligere kommuneplan. Området 
er ikke realisert. DMF anbefaler at dette området tas ut av planen. Områder som 
settes av til boligområder bør ikke legges for nært områder med aktive uttak. Dette for 
å unngå konflikter som følge av driften av uttaket. Tilsvarende bør heller ikke denne 
type områder legges så nært viktige forekomster at det kan være til hinder for 
framtidig utnyttelse av ressursene. 
 
Bergrettigheter 
DMF vil også informere om at det er tildelt undersøkelsesretter for to områder vest i 
kommunen. Gå til https://minit.dirmin.no/kart/ under «verktøy», velg «DMF» og 
deretter «Bergrettigheter» for å få synliggjort områdene omfattet av bergrettigheter i 
kommunen. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 
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